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  ماكحألا ثٌداحأ

  لعملا اهٌلع سٌل ًتلا

 ةٌلٌصأت ةٌهقف ةسارد اتهاقٌبطتو اهبابسأ

 

  رٌتسجام ةلاسر

 ة ٌندألراة عماجلا

 

  ًصاشأنى فطصمٌل خلد ااعد

 

ب عقل الدكتور ذٌا ذألستاا راؾشإب



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 ب 

 

  

 

 

 



 

 

 ج 

 
 اإلهداء

 

 إلى من أمضت عمرها فً الرعاٌة واالهتمام

 وصلت اللٌل بالنهارو إلى من سهرت اللٌالً الطوال

 كلما رأتنً وكلمتنً ٌلهج لسانها بالدعاء والتوفٌقإلى من 

 وإلى والدي رحمه هللا وأسكنه فسٌح جناته إلى أمً الحنون

 

 

إلى زوجتً الغالٌة التً كانت لً خٌر معٌن فً طلب العلم وتحملت األعباء والسنوات و
 ولم تدخر جهًدا بتوفٌر الوقت الالزم للتعلم وإعداد هذه الرسالة

 

وأخواتً وأوالدي وإلى كل من ساعدنً ووجه لً النصح والتوجٌه واإلعانة إلى إخوتً 
 ...فً هذه الرسالة

 



 

 

 د 

 الشكر والتقدٌر

 

، -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -بسم هللا ًالحمدد   ًالالدبلو ًالسدبلم  ردو  سدً  هللا 

   .ًبعد: الريم اش ح لي الد ي ًهس  لي أم ي

إلو مش في الك هم فضهرة األستاذ الدكتً  ذهاب  بد الكد هم  ًجو بجزه  الشك أت

 كدا  مًجًيدا صاالدًحا، فردوفهدخ  جيًدا بالتًجهو ًاإل شاد، لم  الذي – حفظو هللا – ق  

 .مصي ك  المحبة ًاالحت ام

إلددو الرجصدة الك همددة المددًي و التددي َتَشد فُه بمًافقتيددا  رددو يبددً   أتًجدو بالشددك ً

ذاً بتًجهياتيدا ًإ شداداتيا التدي ت د ي ىدذه ال سدالة بمبلحظاتيدا مصايشة ىذه ال سالة آخد

  .القهمة

ا الك هد ، ًالتدي كاصده صبد ا  إلو جامعتي "الجامعة األ دصهدة" التدي تعرمده فهيدً

   .ًمالباًحا في الظرماه أستصه  بضهابيا  رم

إلددو اليهبددة التد هسددهة فددي الجامعددة األ دصهددة، ًخاالددًة كرهددة الشدد هعة سدداببًل هللا ً

   .تعالو أ  هجزهيم  صي خه  الجزاء، ًأ  هًفقيم لك  خه 

  ساصدصي ً اًصصي في إ داد ىذه ال سالة  لك  م  أتًجو بجزه  الشك  ًالمحبة ً

 

 الباحث 



 

 

 ه 

 فهرس المحتوٌات

 الصفحة الموضوع

 ب ي ا  لجصة المصايشة

 ج اإلىداء

 د الشك  ًالتقده 

 ىـ في   المحتًهاه

 ط الع بهةالمرخص بالرؽة 

 ٔ المقدمة

 7 يالتمهٌدالفصل 

 8 : التعرٌفاتاألول بحثالم

 ٔٔ –لٌس علٌه العمل  –المطلب األول: صحة مقولة 

 ٗٔ المطلب الثانً: ذكر من أنكر هذه المقولة والرد علٌه

 ٙٔ الصحابة ونهجهم فً اقتفاء الحدٌث الثانً: بحثالم

 9ٔ لرحدهثة الالحابي الً  م  مخالف :المطلب األول

 ٕٕ بها  كً  العرماء ال هقًلً  باليًى ًالتشيي المطلب الثانً:

 الفصل األول

 األسباب المتفق علٌها فً عدم جرٌان العمل بالحدٌث عند الفقهاء واألصولٌٌن
ٕ8 

 ٖٓ المبحث األول: النسخ

 ٖ٘ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث بسبب الصسخ في العباداه المطلب األول:

 ٖ٘ صسخ  دم ًجًب الؽس   رو م  جامع زًجتو بؽه  إصزا  التطبٌق األول:

 7ٖ الصسخ في بعض كهفهة أداء الالبلو التطبٌق الثانً:

 9ٖ في حكم الحجامة لرالابم التطبٌق الثالث:

 ٕٗ ًالعقًباه م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث بسبب الصسخ في المعامبله المطلب الثانً:

 ٕٗ الصسخ في احد أصًاع الصكاح التطبٌق األول:

 ٙٗ في الحد الًاجب  رو الزاصي المحال  التطبٌق الثانً:

 ٓ٘ المبحث الثانً: شذوذ الحدٌث

 ٗ٘ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث بسبب الشذًذ في العباداه المطلب األول:

 ٗ٘ في العدد المسصً  في مسح ال أ  في الًضًء التطبٌق األول:

 7٘ ما جاء في ضم العقبه  في السجًد في الالبلو الثانً:التطبٌق 

 ٓٙ كهفهة حا  الشاىد أ صاء التشيد في الالبلو التطبٌق الثالث:
  



 

 

 ً 

 الصفحة الموضوع

ًمساب   م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث بسبب الشذًذ في المعامبله المطلب الثانً:
 في األحًا  الشخالهة

ٙٙ 

 ٙٙ صكاح المح م حكم في التطبٌق األول:

 9ٙ في مدو  دو المتًفو  صيا زًجيا التطبٌق الثانً:

 7ٔ في مقد  الما  المس ًق الذي هًجب الحد في الش هعة التطبٌق الثالث:

 7٘ المبحث الثالث: خصوصٌة الحدٌث

 79 م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث كًصو خاالاً بالصبي م  العباداه المطلب األول:

 79 في البلو الصافرة بعد العال  األول:التطبٌق 

 8ٕ اختالاص الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم في الًالا  بالالًم التطبٌق الثانً:

 م  تطبهقاه تد ك العمد  بالحددهث كًصدو خاالداً بدالصبي مد  المعدامبله المطلب الثانً:
 ًمساب  في األحًا  الشخالهة

8٘ 

 8٘ الزًاج ببل ًلي ًال شيًد التطبٌق األول:

 88 خالًالهة الصبي في  دم التً هث التطبٌق الثانً:

 9ٖ المبحث الرابع: اإلجماع

 ٓٓٔ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفة اإلجماع لو في العباداه المطلب األول:

 ٔٓٔ  دد التكبه اه في البلو الجصازو التطبٌق األول:

 ٗٓٔ في مسألة م  زكاو اإلب  التطبٌق الثانً:

 ٙٓٔ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفة اإلجماع لو في المعامبله الثانً:المطلب 

 ٙٓٔ يت  شا ب الخم  في ال ابعة التطبٌق األول:

 8ٓٔ في طبلق ال بلث برفظ ًاحد التطبٌق الثانً:

 ٔٔٔ المبحث الخامس: وقائع األعٌان

 7ٔٔ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لكًصو م  ًيابع األ ها  في العباداه المطلب األول:

 7ٔٔ في ًايعة إذ  الصبي ألم ً ية أ  تؤم أى  دا ىا التطبٌق األول:

 ٕٓٔ  حكم البلو تحهة المسجد هًم الجمعة ًاإلمام هخطب في  التطبٌق الثانً:

مدد  تطبهقدداه تدد ك العمدد  بالحدددهث لكًصددو مدد  ًيددابع األ هددا  فددي  المطلببب الثببانً:
 المعامبله

ٕٖٔ 

 ٕٗٔ في  دد الشيًد في القضاها المالهة التطبٌق األول:

 7ٕٔ في تحدهد العم  الذي ه به بو ال ضاع المح م التطبٌق الثانً:
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 الصفحة الموضوع

 ٖٓٔ بالحدٌثاألسباب المختلف فٌها فً ترك العمل  الفصل الثانً:

 ٕٖٔ المبحث األول: مخالفة الراوي لما روي

 7ٖٔ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث مخالفة ال اًي لما  ًي في العباداه المطلب األول:

في  فع الهدده  فدي الالدبلو فدي تكبهد و اإلحد ام ًفدي ال كدًع ًفدي  التطبٌق األول:
 ال فع مصو

ٖٔ8 

 ٓٗٔ في حكم يضاء الالًم    المهه التطبٌق الثانً:

 ٖٗٔ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث مخالفة ال اًي لما  ًي في المعامبله المطلب الثانً:

 ٖٗٔ حكم الًلي بالزًاج التطبٌق األول:

 ٘ٗٔ في يت  م  بد  دهصو التطبٌق الثانً:

 8ٗٔ المبحث الثانً: ضعف الحدٌث

 ٔ٘ٔ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث كًصو ضعهؾ في العباداه المطلب األول:

 ٕ٘ٔ في كهفهة التهمم التطبٌق األول:

 ٗ٘ٔ في الالبلو في حكم الجي  بالبسمرة التطبٌق الثانً:

 8٘ٔ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث كًصو ضعهؾ في المعامبله المطلب الثانً:

 9٘ٔ حكم بهع السرم في الحهًا  التطبٌق األول:

 ٔٙٔ في حكم يت  المسرم بالذمي  التطبٌق الثانً:

 ٘ٙٔ المبحث الثالث: إذا كان الحدٌث مما تعم به البلوى ولم ٌروه سوى واحد

م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث كًصو مما تعم بو البرًى ً اًهدو آحداد  المطلب األول:
 في العباداه

ٔ7ٓ 

 7ٓٔ في حكم م  الذك  لرمتًضا األول:التطبٌق 

 7ٖٔ في الجمع به  الالبلته  في السف  التطبٌق الثانً:

م  تطبهقاه ت كا لعم  بالحدهث كًصو مما تعم بو البرًى ً اًهدو آحداد  المطلب الثانً:
 في المعامبله

ٔ7ٙ 

 7ٙٔ القضاء بشاىد ًهمه  التطبٌق األول:

 78ٔ بهع ال طب بالتم  التطبٌق الثانً:

 8ٔٔ المبحث الرابع: السٌاسة الشرعٌة

م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث كًصو يد جاء في السهاسة الش  هة في  المطلب األول:
 العباداه

ٔ8ٙ 

 8ٙٔ فهما هتعرق بزكاو الفط  التطبٌق األول:

 88ٔ في حكم الممتصع    الزكاو التطبٌق الثانً:
  



 

 

 ح 

 الصفحة الموضوع

م  تطبهقاه ت ك العم  بالحددهث كًصدو يدد جداء فدي السهاسدة الشد  هة  المطلب الثانً:
 في المعامبله

ٔ9ٓ 

 9ٓٔ المقتً  في أ ض المع كةفي هد حكم أخذ القات  ما  التطبٌق األول:

 9ٕٔ حكم م  أحها أ ضاً مًاتاً  التطبٌق الثانً:

 9ٙٔ المبحث الخامس: مخالفة الحدٌث ألصول الشرٌعة

 ٕٕٓ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفتو أالً  الش هعة م  العباداه المطلب األول:

 ٕٕٓ في حكم االؼتسا  لم  ؼس  الجصازو ًالًضًء لم  حم  الجصازو التطبٌق األول:

 ٕٗٓ في حكم ي اءو الفاتحة في الالبلو التطبٌق الثانً:

 7ٕٓ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفتو أالً  الش هعة م  المعامبله المطلب الثانً:

 8ٕٓ في حدهث التال هة التطبٌق األول:

 9ٕٓ في ذكاو الجصه  التطبٌق الثانً:

 ٕٕٔ المبحث السادس: مخالفة الحدٌث لعمل أهل المدٌنة

 8ٕٔ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفتو  م  أى  المدهصة في العباداه المطلب األول:

 8ٕٔ في حكم القصًه في الًت  التطبٌق األول:

 ٕٕٓ في حكم البلو الجصازو  رو القب  التطبٌق الثانً:

 ٕٕٕ م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفتو  م  أى  المدهصة م  المعامبله المطلب الثانً:

 ٕٕٕ القً  في خها  المجر  التطبٌق األول:

 ٕٕٗ في  دد الشهاه المسصً  ذبحيا في العقهقة    الؽبلم التطبٌق الثانً:

 7ٕٕ المبحث السابع: ورود النص النبوي مطلقاً فً نص ومقٌداً فً آخر

م  تطبهقداه تد ك العمد  بالحددهث لدً ًده مطرقداً فدي صدص ًمقهدداً فدي  المطلب األول:
 آخ  في العباداه

ٕٖٕ 

 ٕٖٕ فهما هتعرق بالطيا و م  الصجاساه التطبٌق األول:

 ٖٕٗ فهما هتعرق بزكاو األصعام التطبٌق الثانً:

م  تطبهقاه ت ك العمد  بالحددهث لدً ًده مطرقداً فدي صدص ًمقهدداً فدي  المطلب الثانً:
 آخ  م  المعامبله

ٕٖٙ 

 7ٖٕ في اشت اط  دالة الشيًد في  قد الصكاح التطبٌق األول:

 8ٖٕ في  دد ال ضاع المح م التطبٌق الثانً:

 ٕٔٗ لخاتمةا

 ٕٕٗ المصادر والمراجع

 ٕٔ٘ فهرس اآلٌات القرآنٌة

 ٕٗ٘ الشرٌفة فهرس األحادٌث

 ٕٗٙ الملخص باللغة اإلنجلٌزٌة
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 (وتطبٌقاتها أسبابها) العمل علٌها لٌس التً األحكام أحادٌث

 (تأصٌلٌة فقهٌة دراسة)
 

   إعداد

  أنشاصً محمد مصطفى خلٌل
 

  المشرف

 عقل عبدالكرٌم ذٌاب الدكتور األستاذ
 

 الملخص

 صددًا  ىددذه الد اسددة "أحادهددث األحكددام التددي لدده   رهيددا العمدد  أسددبابيا ًتطبهقاتيددا"، ًلقددد 

تصاًله ىذه الدا سة األحادهث التي جاءه فدي العبداداه ًالمعدامبله التدي تد ك العمد  فهيدا معظدم 

إال أ  ىصداك  - رهدو الالدبلو ًالسدبلم -العرماء؛ ًذلك أ  ترك األحادهث ًإ  الحه     سدً  هللا 

اب أده إلو ت ك العمد  بيدذا األحادهدث ًلدم هكد  تد ك العرمداء لرعمد  بيدا لريدًى أبدًدا بد  كدا  أسب

ألسدباب معتبدد و، ًلقددد يسددمه األسددباب التددي كاصدده سددبًبا لتدد ك العرمدداء العمدد  بترددك األحادهددث إلددو 

السدبب ًمدا  دهث، ًأسدباب مختردؾ فهيدا ًشد حهأسباب متفق  رهيا فدي تد ك العمد  بالحد :يسمه 

بدو مد  التعدا هؾ ًذكد ه أيدًا  العرمداء فدي ذاك السدبب مؤهدًدا مدا ذكد ه بدالتً هق ًالبهدا  هتعرق 

ًمعرًقددا  رددو ذاك السددبب، ًصددايبًل  دد  العرمدداء مددا هشدديد لمددا ذكدد ه ًبعددد ذلددك أذكدد  صمدداذج مدد  

التطبهقاه التي تالرح لذلك السبب، ًم  المعردًم أ  أؼردب مسداب  فد ًع الشد هعة يدد اختردؾ فهيدا 

تو ًإ  اتفقًا  رو السبب المذكً   رو أصو م  أسباب ت ك العم  بالحددهث الالدحهح إال العرماء ح

أصيددم يددد اخترفددًا فددي التطبهقدداه  رددو ذلددك السددبب فبهصدده مددذاىب العرمدداء ًذكدد ه شددهًبا مدد  أدلددتيم 

ًبعض ال دًد م  يب  أالحاب المذاىب مبهًصا كهؾ أصيم  دًا العم  بالحدهث لرسبب المذكً  بأصو 

اب ت ك العم  بالحدهث ًلم أستطع أ  أستقالي جمهع األحادهث؛ أل  جمدع تردك األحادهدث م  أسب

هحتاج إلو  دد كبه  م  الالفحاه ًالد اسة مقهدو بعدد معه  لدم أسدتطع مجاًزتدو فاكتفهده بدذك  

السبب ًش حو ًالتم ه   رهو م  العباداه بم اله ، ًم  المعامبله بالمعصو األ م التدي تشدم  كد  

العباداه بم اله   م كصه أذك  بعد ك  تطبهق م  التطبهقاه القدً  المختدا ، ًىدً الدذي بددا  ما خبل

م ًكددا  أك دد  االستشددياد مدد  كتددب أمدداه المددذاىب لرباحددث بعددد ذكدد  أيددًا  المددذاىب ًاسددتدالالتي

، ًكدددذلك ذكددد ه فدددي شددد ح األسدددباب المؤدهدددة إلدددو تددد ك العمددد  بالحددددهث بعدددض كتدددب المعتبددد و

صدده ليددم بالددمة ًاضددحة فددي المسدداب  العرمهددة، ًكددا  ليددم مدد  الجيددد المبددا ك المعاالدد ه  ممدد  كا

  .الطهب ما ال هصك ه أحد، م  : أالً  الفقو ألبي زى و



 

 

 ي 

  هصظد  فدي ًتًالره في الد اسة إلو أصو هصبؽي لم  سمع حدهً ا فقيًها أ  ال هعمد  بدو يبد  أ

الذي ال هعم  بو؛ فرعرو  م  بحدهث أيًاليم كي ال هقع في العم  بالحدهث  أيًا  العرماء، ًهستق ئ

لم هعم  بو أحد ًكا  م  األحادهث التي ال هعم  بيا م  كًصو مصسًًخا، أً ؼه  ذلدك مد  األسدباب 

  .المذكً و في ال سالة، ًبعد ذلك ذك ه الخاتمة ًالتًالهاه
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 المقدمة

د    ب العالمه ، ًبعد: فيذه دا سدة فدي أحادهدث األحكدام التدي لده   رهيدا العمد  فدي الحم

البحث    أسبابيا ًتطبهقاتيا في باب العباداه ًالمعامبله، إذ إ  ىصداك  ددد مد  األحادهدث التدي 

الحه     سً  هللا ًلك  الفقياء لم هعمردًا بيدا، كمدا جداء فدي مدذىب مالدك  صدد يًلدو بعدد ذكد  

األحكام له   رهو العم  أً ًالعم   رو خبلفو، أً ؼهد  ذلدك مد  األلفداظ المصقًلدة  صدو  حدهث في

التي تفهد أصو ال هعم  بذلك الحدهث، ً صد الشافعي في كتابدو األم إذ هقدً  ًىدذا لده   رهدو العمد ، 

ًذلددك ألسددباب سددهتم ذك ىددا فددي الد اسددة إ  شدداء هللا، ًلددم هكدد  تدد ك العمدد  بيددذه األحادهددث مدد  

 رهددو الالددبلو  -يدددي الصبددي الالددحابة ًالتددابعه  ًاألبمددة األ بعددة بجيدد  مددصيم، ًال مخالفددة ل  يبدد 

لعرميم أ  ىصاك أسباب د ه إلو  ددم العمد  بيدذه األحادهدث، ًأ  العمد  بيدا هًجدب  ب   -ًالسبلم

أخ ى في بابيدا، ًالددا ي كدذلك لكتابدة ىدذا البحدث ىدً أ  ىصداك  ددًدا ممد  لدو  مخالفتيا ألحادهث 

 بليددة بددالعرم الشدد  ي هددذك ىا ًهحددت  بيددا،  رددو  دددم د اهددة مصددو بددأ  ىددذه األحادهددث لدده   رهيددا 

العم ، ًيد ًصص الفقياء  رو ذلك، أً أ  جماىه  أى  العرم  رو ت كيا ً دم األخذ بيا ًلم هأخدذ 

بتردك بيا إال صذ  هسه  مد  العرمداء، ًهد د مدذىبيم بدالحج  القًهدة مد  العرمداء الدذه  ت كدًا العمد  

األحادهث  رو خبلؾ به  األسباب المتفق  رهيا ًالمخترؾ فهيا كما سهأتي؛ فبل بد م  البحدث  د  

ىذه األسباب، ًالًيًؾ  رو مضمًصيا ًش ح المقالًد مصيا، ًجمع أكب   دد ممك  م  ىذه 

 األحادهث لهتم العرم بيا ً دم العم  أً االحتجاج بيا فكاصه ىذه ال سالة محاًلة لرًيًؾ  ردو

ترك األسباب ًذك  صماذج ليا م  األحادهث التي تالرح لترك األسباب ًله  المقالًد استقالاء 

جمهع أحادهث األحكام التي له   رهيا العم ، إذ إ  ىذا العم  هحتاج لسصًاه طًا  ًأ   ددد 

الالددفحاه محدددد فددبل هسددتطهع الباحددث تجدداًزه ًسددتكً  ممددا صددص  رهددو  رمدداء فددي المددذاىب 

 المًفق. ًهللا المشيً و
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 مشكلة الدراسةأوال: 

ما المقالدًد بقدً  أبمدة الفقدو ًاألالدً   د  حددهث مد  أحادهدث األحكدام فدي بداب العبداداه  -ٔ

 ًالمعامبله له   رهو العم  أً العم   رو خبلفو؟ 

ى  ىصاك أسدباب لعددم العمد  بالحددهث الدذي صدص الفقيداء ًاألالدًلهً   ردو أصدو لده   رهدو  -ٕ

 ذج ًايعهة لذلك؟العم ، ًى  ىصاك صما

ى  األسباب لعدم العم  بالحدهث الذي صص الفقياء ًاألالدًلهً   ردو أصدو لده   رهدو العمد   -ٖ

 متفق  رهيا أم أ  ىصاك أسباب مخترؾ فهيا؟ 

 ى  الصماذج المذكً و م  األحادهث التي له   رهيا لم هعم  بيا مطرقا أم أ  ىصاك م   م  بيا؟ -ٗ

 

 أهداف الدراسةثانٌا: 

  .بها  ًتًضهح مالطرح له   رهو العم  ًالم اد بو  صد الفقياء ًاألالًلهه  -ٔ

الفقيداء ًاألالدًلهً   ذك  األسباب المتفق  رهيا في  دم ج ها  العم  بالحددهث، الدذي صدص  -ٕ 

 . رو أصو له   رهو العم  ًإ طاء صماذج متعددو  رو ذلك

بعدض المدذاىب أصدو  صدص الدذي بالحددهث، العمد  ج هدا   دم في المخترؾ فهيا األسباب ذك  -ٖ

  .ذلك  رو متعددو صماذج ًإ طاء م  أسباب ت ك العم  بالحدهث

  .ًخالؾ السبب المذكً  عرماء رهو العم  يد  م  بو بعض البها  أ  ما ذك  م  كًصو له   -ٗ

 

 أهمٌة الدراسةثالثا: 

  .تحدهد األسباب التي أده إلو  دم ج ها  العم  بالحدهث -ٔ

  .بها  كً  األسباب مصيا ما ىً متفق  رهو ًمصيا ما ىً مخترؾ فهو -ٕ

  .بها  صماذج م  األحادهث التي ت ك العم  بيا  صد جميً  العرماء -ٖ

  .لريًى األم  ًله  الحدهث  د في مستصد ليم العرماء أ  بها  -ٗ
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 محددات الدراسة: رابعا

 .استهفاء معظم جًاصبوش ح السبب المذكً  ش ًحا ال إطالة فهو بش ط  -ٔ

 ردو السدبب التم ه   رو السبب المذكً  بم داله  أً أك د  ًلده  استقالداء جمهدع التطبهقداه  -ٕ

 .المذكً 

   الفقياء في المذاىب المشيً و.حال  الخبلؾ به -ٖ

  .ذك  بعض أدلة المذاىب في المسألة الًاحدو، ًله  استقالاء جمهع األدلة -ٗ

 

 الدراسات السابقة: خامسا: 

لم أجد د اساه حده ة في ىذا المًضًع، ًإصما ىي د اساه يدهمة  م ىا أك د  مد  خمد  

ًتمهددزه ىدذه الد اسددة  د  ؼه ىددا فدي أ  الباحددث جمددع ، سدصًاه، ًأؼربيددا د اسداه ؼهدد  محكمدة

 أسبابا في ت ك العم  بأحادهث األحكام لم هً دىا م  كتب في صف  المًضدًع، فدذك  سدتة أسدباب

يسم األسباب إلدو متفدق  رهيدا ًمختردؾ فهيدا، ًتدم ًضدع تطبهقداه  لم تذك  في الد اساه السابقة،

 سباب م  العباداه ًم  المعامبله.لك  سبب م  األ

 منهج البحث:سادسا: 

ًذلددك مدد  خددبل  تتبددع األسددباب التددي أده إلددو تدد ك العمدد  بالحدددهث  -المددصي  االسددتق ابي  -ٔ

ًالتم ه   رهيا في معظم أبدًاب الفقدو، مد  خدبل  الكتدب األالدرهة التدي تعصدو بيدا، مد  كتدب 

 ًالفقو.األالً  

ًذلك م  خبل  ي اءو أيًا  الفقياء ًاألالًلهه  في الحدهث الذي لم هعم   –المصي  التحرهري  -ٕ

 ك السبب.لًاألم رة التي تالرح لذج بو، ًتتبع الصماذ

كصه أذك  السبب ًأش حو ًأًضح ش ًطو ًمعظدم مدا هتعردق بدو ًبعدد ذلدك أم د   رهدو مد   -ٖ

 مع ذك  مذاىب الفقياء المشيً و.العباداه بم اله  ًأحهاًصا أك    م أم    رهو م  المعامبله 
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   الدراسة أسئلة: خامسا

 :اآلتي    الد اسة ىذه ستجهب

   .بالحدهث العم  ت ك إلو أده التي األسباب    -ٔ 

 .فهيا ًمخترؾ  رهيا متفق األسباب تفاله     -ٕ 

 فهيا. بالحدهث العم  ت ك التي الفقيهة التطبهقاه بعض بها     -ٖ 

 خطة الدراسة:

 ي.التمهٌدالفصل 

 المبحث األول: التعرٌفات 

 (لٌس علٌه العمل)المطلب األول: صحة مقولة عن حدٌث ما 

 له مخالفتهم من وصور الحدٌث اقتفاء فً الصحابة نهجالمبحث الثانً: 

 والتشهً بالهوى ٌقولون ال العلماء كون بٌانالمطلب األول: 

 .الفصل األول: األسباب المتفق علٌها فً ترك العمل بالحدٌث

 .المبحث األول: النسخ

 .م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث بسبب الصسخ في العباداه المطلب األول:

 .م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث بسبب الصسخ في المعامبله المطلب الثانً:

 الثانً: شذوذ الحدٌث. المبحث

 .م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث بسبب الشًذًذ في العباداه المطلب األول:

 .بالحدهث بسبب الشذًذ في المعامبلهم  تطبهقاه ت ك العم   المطلب الثانً:

 المبحث الثالث: خصوصٌة الحدٌث.

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  –ا بدالصبي م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث كًصو خاالً  المطلب األول:

 .م  العباداه

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  – ا بالصبيم  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث كًصو خاالً  المطلب الثانً:

 .م  المعامبله

 .المبحث الرابع: اإلجماع
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 لمخالفة اإلجماع لو في العباداه. م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث المطلب األول:

 .معامبلهث لمخالفة اإلجماع لو في الم  تطبهقاه ت ك العم  بالحده المطلب الثانً:

 .المبحث الخامس: وقائع األعٌان

 .بالحدهث لكًصو م  ًيابع األ ها  في العباداهم  تطبهقاه ت ك العم   المطلب األول:

 .م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لكًصو م  ًيابع األ ها  في المعامبله المطلب الثانً:

 .الفصل الثانً: األسباب المختلف فٌها على ترك العمل بالحدٌث

 مخالفة الراوي لما روى. المبحث األول:

 .تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفة ال اًي لما  ًى في العباداه م المطلب األول: 

 .في المعامبله م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفة ال اًي لما  ًى  المطلب الثانً:

 .المبحث الثانً: ضعف الحدٌث 

 .م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث كًصو ضعهؾ في العباداه المطلب األول:

 .في المعامبله م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث كًصو ضعهؾ  المطلب الثانً:

 عم به البلوى ولم ٌروه سوى واحد.المبحث الثالث: إذا كان الحدٌث مما ت 

فدي  مد  تطبهقداه تد ك العمد  بالحددهث كًصدو ممدا تعدم بدو البردًى ً اًهدو آحداد  المطلب األول:

 .العباداه

فدي   هث كًصدو ممدا تعدم بدو البردًى ً اًهدو آحداد م  تطبهقداه تد ك العمد  بالحدد المطلب الثانً:

 .المعامبله

 المبحث الرابع: السٌاسة الشرعٌة.

مدد  تطبهقدداه تدد ك العمدد  بالحدددهث كًصددو يددد جدداء فددي السهاسددة الشدد  هة فددي  المطلببب األول:

 .العباداه

فددي    مدد  تطبهقدداه تدد ك العمدد  بالحدددهث كًصددو يددد جدداء فددي السهاسددة الشدد  هة  المطلببب الثببانً:

 .معامبلهال

 س: مخالفة الحدٌث ألصول الشرٌعة.المبحث الخام 

 .العباداه في م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفتو أالً  الش هعة المطلب األول:

 .في المعامبله   م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفتو أالً  الش هعة المطلب الثانً:
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 المدٌنة.مخالفة الحدٌث لعمل أهل   المبحث السادس: 

 .م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفتو  م  أى  المدهصة في العباداه المطلب األول:

 .المعامبله م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث لمخالفتو  م  أى  المدهصة في  المطلب الثانً:

 .ا فً آخرا فً نص ومقٌدً المبحث السابع: ورود النص النبوي مطلقً  

فدي    ا فدي آخد ا فدي صدص ًمقهددً هقاه ت ك العم  بالحددهث لدً ًده مطرًقدم  تطب المطلب األول:

 .العباداه

ا فددي آخدد  مدد  تطبهقدداه تدد ك العمدد  بالحدددهث لددً ًده مطرًقددا فددي صددص ًمقهدددً  المطلببب الثببانً:

 .المعامبله في 
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 يالتمهٌدالفصل 

الددرو هللا  رهددو ًسددرم ًتدد ك الفقيدداء  –أحادهددث الددحة صسددبتيا إلددو  سددً  هللا  ً دهيددد 

ًال شك أ  العرماء إصما ت كًا العم  بيدذه األحادهدث لده  ليدًى أً جيدبل  ًاألالًلهً  العم  بيا،

بيا، ب  كا  الت ك ألسباب  رمهة ال تصفك     رم الش هعة، ًما هتعرق بو م  أالً  الفقو التدي ال 

ت ك العم  بيذه األحادهدث ألسدباب متفدق  ًكا  هجًز بحا  م  األحًا  التؽاف   صيا ًالجي  بيا،

ًمصيا ما هتعرق بأالً  الفقو ًمصيا ما هتعرق بأالً  المدذىب ألسباب مخترؾ فهيا يا ًبعض ، رهيا

ًيد هصك  السدامع لعصدًا  ىدذه الد اسدة مدا الذي ت ك العم  بذلك الحدهث لمخالفتو أالً  المذىب، 

بعد الش ح ًالتًضهح، ًيبد  الخدًض فدي الد اسدة  تحتًهو، م  معصو،  ًلك  سهزً  ىذا اإلصكا 

المصشًدو ال بد م  التميهد لهدزً  اإلشدكا   د  محتدًى ىدذه الد اسدة، ًفدي ىدذا الفالد  التميهددي 

ًإزالددة مددا هجددً  فددي الخدداط  مدد  بعددض  ،سددهبه  الباحددث األسددا  الددذي هتعرددق بيددذه الد اسددة

ام التددي لدده   رهيددا العمدد   أسددبابيا  رًمددا أ   صددًا  ال سددالة، ىددً: أحادهددث األحكدد اال ت اضدداه

   :ًسهحتًي الفال  التميهدي  رو ما هأتي ًتطبهقاتيا(

 األول: التعرٌفات. بحثالم

 بٌان صحة المقولة عن حدٌث )ما لٌس علٌه العمل(. :طلب األولالم

 علٌه والرد المقولة هذه أنكر من ذكر :الثانً المطلب

 تفاء الحدٌث : نهج الصحابة فً اقبحث الثانًالم

 .ة الصحابً للحدٌثصور من مخالف :المطلب األول

 : بٌان كون العلماء ال ٌقولون بالهوى والتشهً.طلب الثانًالم
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 األول بحثمال

 التعرٌفات

الحدهث لؽًة:  َحَدث( الحاء ًالدا  ًال اء أال  ًاحد، ًىً كً  الشيء لم هك . هقا : حدث أم  بعدد أ  

 .   (1 الط ي الس . ًالحدهث م  ىذا؛ ألصو كبلم هحدث مصو الشيء بعد الشيءلم هك . ًال ج  الحدث: 

ُث َتْحدهً ا، ًيد َحدَّ و الحدهثَ ... ًيا  اب  مصظً : " ُث بو الُمَحدِّ  . (2 "...ًالحدهُث ما ُهَحدِّ

يدا   .ًيا  ال ازي: " ح د ث( الحدهث: الخبد  يرهردو ًك هد ه، ًجمعدو أحادهدث  ردو ؼهد  القهدا "

 . (3 الف اء: "ص ى أ  ًاحد األحادهث أحدً ة بضم اليمزو ًالدا ،  م جعرًه جمعا لرحدهث"

خاالدة مد  يدً ، أً فعد ، أً  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًأما في االالطبلح: ما أضهؾ إلو الصبدي 

 .(4 تق ه 

الدرو  -بي هطرق الحدهث في االطبلح جميً  المحد ه ،  رو يً  الص... ًيا  الدىرًي الحصفي: "

الدرو  -ًفعرو، ًتق ه ه، ًمعصو التق ه : أصو فع  أحد، أً يا  شهًبا في حضد تو   -هللا  رهو ًسرم 

 . (5 ًلم هصك ه ًلم هصيو    ذلك، ب  سكه ًي  "  -هللا  رهو ًسرم 

 -الرو هللا  رهو ًسدرم  - –ًهتبه  مما سبق، أ  الحدهث ىً الذي هكً  م  كبلم  سً  هللا 

أً كددا  الددفة خرقهددة أً  كددذلك ًزاد المحددد ً  أً مدد  إيدد ا ه، ًىددً محدد  الد اسددة،أً مدد  فعرددو، 

خرقهة، ًأما األالًلهً  فإصيم ايتال ًا فدي تع هدؾ الحددهث  ردو مدا هالدرح أ  هكدً  دلدهبل لحكدم 

 رًما أ  الحدهث م  حهث إطبليو، هشم  حدهث الصا ؛ أي كبلميم، ًلك  في االطبلح  ،(6 ش  ي

ًم  المق   ش ً ا ببل خبلؾ أ  السصة  .-  رهو الالبلو ًالسبلم -المحد ه  يد خص بو كبلم الصبي 

الصبًهة المالد  ال اصي م  مالاد  التش هع اإلسبلمي، ًىي مالد  م  مالاد  األحكام الش  هة، 

                                                           

، م سدتة،   بدد السدبلم ٕ(، ط ٖٙ/ٕ  اللغبةمعجبم مقباٌٌس ىدـ(  9ٖ٘أحمد ب  فا   بد  زك هدا   ( اب  فا  ، 1 

 م.979ٔ-ىـ99ٖٔ  محمد ىا ً (، دا  الفك ، به ًه 

، م خمسدة  شد  م، دا  ٖ(، طٖٔٔ/ٕ  لسان العبربىـ( 7ٔٔ( محمد ب  مك م ب  مصظً  األف هقي المال ي  2 

 . ٗٔٗٔ  به ًه،  –الاد  

، محمًد خاط ، مكتبة لبصا ، ٔ،مٔ( طٖ٘  الصحاحمختار ىـ( 7ٕٔ( محمد ب  أبي بك  ب   بدالقاد  ال ازي  3 

 .م 99٘ٔ   -ىـ٘ٔٗٔبه ًه، 

 شببرح نخبببة الفكببر فببً مصببطلحات أهببل األثببر(  ىددـ ٗٔٓٔ ( القددا ي  رددي بدد  سددرطا  محمددد القددا ي اليدد ًي  4 

 .صزا  تمهم ًىه م صزا  تمهم، دا  األ يم، لبصا  / به ًه ، محمد ٔ، مٔ(، طٙٓٙ 

(، ٖٖ مقدمة فً أصول الحبدٌث ىـ(  9٘9ب  سهؾ الده  ب  سعد هللا البخا ي الدىرًي   ( الدىرًي،  بد الحق5 

 .م98ٙٔ -ىـ ٙٓٗٔلبصا   –به ًه  -سرما  الحسهصي الصدًي، دا  البشاب  اإلسبلمهة  ، ٔ، مٕط

 .8الصقاد ص المحد ه  تطبهقاه ضًء في الحدهث ُ رًم -حمزو المرهبا ي  (6 
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هً ا م  صالًص القد آ  الكد هم ال هظيد  معصاىدا إال مد  خدبل  السدصة المطيد و، ًىدذا مدا ب  إ  ك 

 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ أخبددددد  بدددددو تعدددددالو  صدددددد يًلدددددو:

، هقددً : ًأصزلصددا إلهددك هددا محمددد، ىددذا َّ خي حي جي ُّ. يددا  الطبدد ي: "... ًيًلددو [ٗٗ]الصحدد :

اِ ( هقً : لتع فيم ما أصز  إلهيم م  ذلك" لُِتَبهَِّ   الق آ  تذكهً ا لرصا  ً ظًة ليم،  . (1 لِرصَّ

 :تيجمع حكم، ًجاء تع هفيا كاآل ًأما األحكام فيي

 الحكم لغًة:

الَقضاء ًجمعو أَْحكاٌم، ال هَكسَّ   رو ؼه  ذلك، ًيد َحَكَم  رهو باألم ، َهْحُكدُم ... يا  اب  مصظً : "

مالد  يًلك َحَكَم بهصيم َهْحُكُم أي يضو، ًَحَكَم لو ًحكدم ُحْكًما ًُحكًمًة ًحكم بهصيم كذلك، ًالُحْكُم 

 . (2 الُحْكُم القضاء بالعد " ... رهو

ًأً  ذلك الحكم، ًىً المصع م   .الحاء ًالكاؾ ًالمهم أال  ًاحد، ًىً المصع... يا  اب  فا  : "

 . (3 هقا : حكمه الدابة ًأحكمتيا، ًهقا : حكمه السفهو ًأحكمتو، إذا أخذه  رو هدهو" ...الظرم

ًيا  الفه ًز آبادي: "الحاء ًالكاؾ ًالمهم أال  ًاحد، ًىً المصع، ًأً  ذلدك الحكدم، ًىدً المصدع 

 ًهقدا : حكمده السدفهو .م  الظرم، ًسمهه حكمة الدابة؛ ألصيا تمصعيا هقا  حكمده الدابدة ًأحكمتيدا

 . (4 "...ًأحكمتو، إذا أخذه  رو هدهو

 الحكم اصطالًحا:

ىصدداك اخددتبلؾ بدده  الفقيدداء ًاألالددًلهه  فددي تع هفددو االددطبلًحا؛ فددالحكم  صددد األالددًلهه : 

  . (5 "أً الًضع "الخطاب المتعرق بأفعا  المكرفه  بااليتضاء، أً التخهه 

                                                           

 جببامع البٌببان فببً تلوٌببل القببرآنىددـ( ٖٓٔ( الطبدد ي محمددد بدد  ج هدد  بدد  هزهددد بدد  ك هدد  بدد  ؼالددب اآلمرددي  1 

 .م ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔمحمد شاك ، مؤسسة ال سالة، به ًه  ،أحمد ٕٗ،مٔ( طٕٔٔ/7ٔ 

 .ٓٗٔ/ٕٔلسا  الع ب  -( اب  مصظً 2 

 .9ٔ/ٕمجمع مقاهه  الرؽة  -( اب  فا   3 

( ٘ٔٗٔ  القباموس المحبٌطىدـ( 8ٔ7ده  أبً طداى  محمدد بد  هعقدًب الفهد ًز آبدادى  ( الفه ًز آبادي، مجد ال4 

 م ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔلبصا ،  –الت اث في مؤسسة ال سالة، مؤسسة ال سالة، به ًه  ،مكتب تحقهق ٔ، م8ط

، م سدتة م، ٔ(، ط7ٓٔ/ٔ  المحصول فبً علبم األصبوله(  ٙٓٙ( ال ازي، محمد ب   م  ب  الحسه  ال ازي  5 

 م.997ٔ-ىـ8ٔٗٔال سالة، ال هاض،  و جاب  فهاض العرًاصي، ط
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مأخًذ م  القضاء، ًالقضاء ىً الحكم، ًهشم  الحكم بالفع ، أً الت ك، ًكذلك هشم   واالقتضاء:

الفع  الجازم كالالبلو، ًالفع  ؼه  الجازم كالسًاك، ًهشم  الت ك، سًاء كا  جازم كدالصيي  د  

 .الس ية، أً ؼه  جازم كالصيي    التحدث بعد العشاء

، ً  فو  رماء األالً  بقًليم: ىً ما لده  فهدو ما سًى الشا ع فهو به  الفع  ًالت ك والتخٌٌر:

 . (1 أم  أً صيي لذاتو

 . (2 يا  اآلمدي: "... ىً ما د  الدله  السمعي  رو خطاب الشا ع، بالتخهه  فهو به  الفع  ًالت ك"

ًالحكم  صد الفقياء: ىً األ   المت تدب  ردو خطداب هللا تعدالو، أً ىدً: مددلً  الخطداب الشد  ي 

 . (4 ًيا  اب  الصجا  الحكم الش  ي في االطبلح الفقياء: "مدلً  خطاب الش ع" . (3 ًأ  ه

ًالم اد م  ىذا التع هؾ، ىً أ  الحكم  صد الفقياء ىً األ   المت تب مد  الدصص الشد  ي، 

كًجًب الالبلو، ًالزكاو، ًتح هم الس ية، ًال با، فيذه األحكدام صاتجدة مد  الدصص الشد  ي الدذي 

ًلك  ال بد م  ضم الكرمتده  إلدو بعضديما الدبعض؛ لهدتم الحالدً   ردو  .هعىً م  مالاد  التش 

معصو كام  م  الم كب اإلضافي،  صدد يًلدك أحادهدث األحكدام، إذ إ  ليدا معصدو خداص  صدد ضدم 

 .الكرمته  فتالبحا  آصذاك ككرمة ًاحدو؛ أي  رم  رو ف  معه 

ام، فدذك ه ىدذا التع هدؾ مد  ًلم أجد  صد العرماء تع هًفا أ دزً إلهدو تع هدؾ أحادهدث األحكد

 .خبل  استق اء مًضًع أحادهث األحكام

ً رددو ذلددك فددإ  أحادهددث األحكددام: ىددي يددً  الصبددي، أً فعرددو، أً تق هدد ه، الددذي هتعرددق بحكددم 

 .ش  ي  مري هختص بالمكرفه 

فخ ج بقً  الصبي ما تحدث بدو الالدحابة، ًهسدمو أ دً ا ًمدا تحددث بدو  امدة الصدا  ًخد ج 

ًخد ج بقدً  العمردي، األحكدام العقدهدة، فأحكدام  . ي، األحكدام الع فهدة، ًالعقرهدةبقً  الحكدم الشد 

 .العقهدددو محكمددة فددي ذاتيددا ال تقبدد  التبددده  ًالتؽههدد ، ًىددي ممددا اسددتق ه فددي أحكاميددا ًًضددًحيا

 .ًخ ج بقً  المكرفه ، ؼه  المكرؾ كالمجصً ، ًالالبي

                                                           

 ٖٖٔ/ٔ ًضة الصاظ   –( اب  يدامة 1 

، م أ بعددة، د. سددهد ٕ(، ط8ٙٔ/ٔ اإلحكبام فببً أصببول األحكبامىددـ(  ٖٔٙ(  ردي بدد  محمدد اآلمدددي أبددً الحسد   2 

 ىـ.ٗٓٗٔالع بي، به ًه،  الجمهري، دا  الكتاب 

روضبة النبا ر وجنبة المنبا ر ىدـ( ٕٓٙ( اب  يدامة،  بد هللا ب  أحمد ب  محمد ب  يدامدة الجمدا هري المقدسدي  3 

 .مٕٕٓٓ -ىـٖٕٗٔ، مؤسسة ال ها ، به ًه، ٕ، مٕط  (،9٘/ٔ 

شبرح الكوكبب ىدـ( 97ٕ( اب  الصجا ، محمد ب  أحمد ب   بد العزهز ب   ري الفتدًحي المعد ًؾ بداب  الصجدا   4 

-ىددـٖٔٗٔ ، محمددد الزحهرددي ًصزهددو حمدداد، ًزا و األًيدداؾ السددعًدهة، ال هدداض، ٗ،مٔط ( ٖٖٖ/ٔ ، المنٌببر

 .م 99ٖٔ
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مرهدة هجتمدع فهيدا العبداداه بأصًا يدا، ًبصاء  رو التع هؾ المذكً ، فإ  األحكام الش  هة الع

 .م : طيا و، ًالبلو، ًزكاو، ًالهام

ًأما المعامبله: فالمقالًد مصيا المعصو األ م، ًهدخ  فهيا البهًع، ًالجصاهاه، ًالحدًد، ًاألحًا  

 .الشخالهة

فيددي أحادهددث  (لدده   رهددو العمدد  ًمحدد  البحددث لدده  أحادهددث األحكددام، بدد  تددم تقههدددىا بمددا 

ًلً  صد بعض المحد ه ، إال أ  الفقياء لم  –الرو هللا  رهو ًسرم  –إلو  سً  هللا الحه صسبتيا 

ً ددم العمدد  بيدا ال هعصدي أ  لدده  ىصداك مد  لددم هعمد  بيدا  رددو  .هعمردًا بيدا مدع  رميددم بًجًدىدا

اإلطبلق ب   م  بيا البعض، ًلك  صص كذلك م  العرماء المب زه   رو  دم ج ها  العمد  بيدا، 

 ضدًا  هللا  -سبب  رمي معتب  سهأتي بهاصو في البحث، بد  ًمد  الالدحابة الكد ام مع كً  ذلك ل

يد  ًًا أحادهث ًلم هعمرًا بيا، ًلم هك  الت ك م  الالحابة أً م  العرمداء لريدً ًالعبدث  - رهيم 

ا أده إلو ت ك العم  بيذه األحادهث  رو ما سهتم بهاصدو فدي ىدذه ًاتباع اليًى، ب  أل  ىصاك أسبابً 

سالة إ  شاء هللا،  رو خبلؾ به  العرماء به  ىذه األسباب، فره  ك  سبب متفق  رهو أصو سبب ال 

 .لت ك العم  بالحدهث، فيصاك أسباب متفق  رهيا م  حهث الجمرة ًأسباب مخترؾ فهيا

 طلب األولالم

  - لٌس علٌه العمل -صحة مقولة 

الالدحهحة لده   رهيدا العمد ،  ذك  جمع م  العرماء ًال حًا أ  ىصاك  دًدا مد  األحادهدث

 .ًىصاك  با اه متعددو الرفظ متحدو المعصو في ىذا األم 

" رددو ىددذا مددذىب مالددك،  فقددا : يددا  أبددً  مدد : ،اًيددد ذكدد  ابدد   بددد البدد  بعدددما ذكدد  حددده ً 

ًالشددافعي، ًأبددي حصهفددة، ًال ددً ي، ًاألًزا ددي، ًالرهددث، ًمدد  يددا  بقددًليم ًيددد جدداء  دد   مدد ، 

في ىذا الباب شيء مًافق لقدً  أبدي الشدع اء، لده   رهدو العمد   -ما  - صو   ضي هللا -ً  ما ، 

 . (1  صد الفقياء فهما  رمه"

                                                           

التمهٌببد لمببا فببً الموطببل مببن ىددـ( ٖٙٗ( ابدد   بددد البدد ، محمددد بدد   بددد البدد  بدد   االددم الصمدد ي الق طبددي  1 

كدد ي، ًزا و  مددًم ، مالددطفو بدد  أحمددد العرددًي ، محمددد  بددد الكبهدد  البٕٗ،مٕ( طٙ٘/ٕ  واألسببانٌد المعبانً 

 ىـ. 87ٖٔالمؽ ب،  –اإلسبلمهة  األًياؾ ًالشؤً  
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ًذك  الحا ث ب  مسكه     هًسؾ ب   م     اب  ًىب    مالك ... ًيا  في مًضع آخ : "

 صدد ي أصو يا : في حدهث   ًو     ابشة في الح ، له   رهو العم   صدصا يدهًما ًال حددهً ا، ًال

 . (1 أذلك كا  مم  حد و أً م  ؼه ه، ؼه  أصا لم صجد أحًدا م  الصا  أفتو بيذا"

ًىذا بها  م  اب   بد الب ، بأ  ىصاك أحادهث لم هعم  بيا، فره  كد  مد  يد أ حدده ا ًجدب 

 رهو العم  بو، ب  ال بد م  الصظ  في مذاىب الفقياء يب  أ  هعم  بما ىً مت ًك  صد أىد  العردم، 

ك  اب  بطا  في ش حو  رو البخا ي بعدما ذك  حددهً ا  ًاه البخدا ي فدي الالدبلو  ردو القبد ، ًذ

 . (2 يد جاء ىذا الحدهث ًله   رهو العم "... بعد الدف  ًيا   صو: "

ًيد ذك  اإلمدام الت مدذي فدي كتابدو السدص   صدد بداب العرد  مدا فحدًاه، أ  كد  مدا جمعدو مد  

حددهث ابد   بدا  فدي  األول: رهيمدا العمد ، ًيالدد بالحدده ه ؛  الحدهث هعم  بو إال حدده ه  لده 

في يت  شا ب الخم  بعد الجرد ال الدث ًسدهأتي  والثانً:الجمع به  الالرًاه م  ؼه  ذك  العذ ، 

 . (3 بهاصو إ  شاء هللا تعالو

ًفي ىذا تال هح م  الت مذي، أ  ما جمعو م  األحادهث  رهو العمد  إال مدا صدص  ردو أصدو 

لك، ًىذا ما تم بهاصو في  ددد مد  األحادهدث التدي سداييا الت مدذي فدي سدصصو، ًكدا  هقدً  بخبلؾ ذ

 قب ك  حدهث مصيا: " رهو العم "، ًىذا الرفظ هد  بمفيًم المخالفة أ  ىصاك مد  األحادهدث لده  

 . (4  رهيا العم 

الفقيداء، ًذك  اب   جب الحصبري    أحادهث  دو، أصيا يدد جداءه ًلده   رهيدا العمد   صدد 

ًذلدك لبهدا    ؛(5 مصيا ما ذك ه الت مذي، ًأك  ىا  صد ؼه ه، ًبهصيدا صاًلدا ًذكد  أيدًا  العرمداء فهيدا

حجم يضهة ت ك العم ، ًأ  األمد  بحاجدة لد اسدة ًتتبدع، ًإهضداح األسدباب التدي أده إلدو تد ك 

ى إلدو  ددم العم  بترك األحادهث مع الحتيا، ً دم الطعد  فهيدا، فكدا  ًال بدد مد  سدبب ًجهدو أد

ا تبا ىا ً دم األخذ بيا، إذ إّ  م  المستحه  أ  العرماء ت كًا العم  بيا ببل سبب، أً أصيم فعردًا 

                                                           

 .7ٕٕ/8( اب   بد الب ، التميهد 1 

شبرح صبحٌا البخباري ب الببن ( ـىد9ٗٗ( اب  بطا ،  ري ب  خرؾ ب   بد المردك بد  بطدا  البكد ي الق طبدي  2 

-ىدـٖٕٗٔ -السدعًدهة / ال هداض تمدهم هاسد  بد  إبد اىهم، مكتبدة ال شدد،  ، م  شد و، أبدً ٕ(، ط8ٖٔ/ٖ  بطال

 .مٖٕٓٓ

ًْ و ب  مًسدو بد  الضدحاك، الت مدذي، أبدً  هسدو  3  الجبامع   ىدـ(،79ٕ(  سص  الت مذي، محمد ب   هسو ب  َس

، م سدددتة، بشددا   دددًاد معدد ًؾ، دا  الؽددد ب اإلسددبلمي، بهددد ًه، ٔط (، ٖٗٔ/ٗٔي  سبببنن الترمببذ -الكبٌببر 

 م99ٙٔ

 .لتي ذك ىا في سصصو، فكا  م  صيجو أ  هقً  ً رهو العم ( سص  الت مذي في أؼرب األحادهث ا4 

شبرح (  ىدـ79٘  ( اب   جب الحصبري،  بد ال حم  اب  شدياب الدده  البؽددادي  دم الدمشدقي الشديه  بداب   جدب 5 

 .مٕٔٓٓىـ، ٕٔٗٔ، ىمام  بد ال حهم سعهد، مكتبة ال شد، ال هاض،ٕ، مٕط(، 55/ 1الترمذي) علل 
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ذلك م  باب اليًى، فكا  ال بد م  الًيًؾ  رو األسباب التي أده إلو ت ك العم  بيا، ًمحاًلة 

 ، كي ال هعم  بيا شخص استق اء جمهع األحادهث أً معظميا، التي ذك   صيا أصو له   رهيا العم

ما، ظًصا مصو أصو هعم  بالحكم الش  ي،  م هتبه  لو أصو يد خالؾ الحكم الش  ي بالعمد  بيدا، ً صدد 

مع فة السبب، هتم إ مالو  رو ك  األحادهث التي كا  ليا صف  السبب، الذي أدى إلدو تد ك العمد  

 .بالحدهث ألجرو

يدا   ردو المصبد :  - ضدي هللا تعدالو  صدو  -ب  ًي أ   م  ب  الخطدا... يا  القاضي  هاض: "

ً[ يا  اب  القاسم ًاب  ًىب:  أهده العمد     ًى حدهً ا العم   رو خبلفو، ]اح ج با   رو  ج

 صددد مالددك أيددًى مدد  الحدددهث، يددا  مالددك: ًيددد كددا   جددا  مدد  أىدد  العرددم مدد  التددابعه ، هحددد ً  

  . (1 ا ًلك  مضو العم   رو ؼه ه"باألحادهث ًتبرؽيم    ؼه ىم، فهقًلً : ما صجي  ىذ

ًىذا في ؼاهة الًضًح فهما صق  القاضدي  هداض،  د   مد  بد  الخطداب، ً د  مالدك، أ  

ب  بما جد ى  رهدو العمد ، ًمدا  –الرو هللا  رهو ًسرم  –له  بالحدهث فقط     سً  هللا  العب و

هح مد  التدابعه  بدأصيم يدد ًالتالد  - رهدو الالدبلو ًالسدبلم  -استق   رهو األم  في آخ   يد الصبدي 

ًفعرًا خبلفو؛ أل  العم  لم هستق   رهو ىدً  –الرو هللا  رهو ًسرم  – رمًا م  حدهث  سً  هللا 

خه  شاىد أ  ىصاك أحادهث ال هعم  بيا، فالعب و بما ج ى  رهو العم ، ًاسدتق ، ًلده  بمدا  ًي 

ًايعة  ه ، أً أصو مطرق  م يهد، أً  فقط إذ إ  م  المحتم  أ  هعم  بو،  م هتبه  لو أصو مصسًخ، أً

ؼه  ذلك م  التأًهبله، مما هتعذ  م  خبللو حم  الحدهث  رو ظاى ه، ًكذلك جاء    ال ً ي، 

صحً م  ىذا الكبلم، ًيد ُذك  لو ما  ًي     م  يا : "م  لم هد ك الالبلو بجمع مع اإلمام، فبل 

 . (2 ح  لو، فقا  ال ً ي: يد جاءه أحادهث ال هؤخذ بيا"

ًصبو كذلك اب   جب  ردو ىدذه القضدهة، مبهًصدا حقهقدة ىدذا األمد  ًالدحة ًجيتدو، أ  العمد  

بالحدددهث هكددً  إذا  مدد  بددو الالددحابة، أً بعضدديم، مدددلبًل بددذلك  رددو الخددبلؾ الددذي جدد ى بدده  

الالحابة، فره  ك  مسألة متفق  رهيا، ب  إ  أؼرب مسداب  الشد ع الفقيهدة يدد اختردؾ فهيدا، ًلكد  

، ًىذا الذي ذك ه ابد   جدب  (3  ك م  أحادهث األحكام، ما اتفق  رو ت كو ً دم العم  بوالذي ُهت

ًك  يً  يهد  فدي دهد  اإلسدبلم مخدالؾ لمدا مضدو  رهدو الالدحابة ... صص  رهو اب  تهمهة فقا : "

                                                           

ترتٌببب المببدارك وتقرٌببب المسببالك لمعرفببة أعببالم ىددـ( ٗٗ٘( القاضددي  هدداض،  هدداض بدد  مًسددو الهحالددبي  1 

 . 98ٖٔ–ٖٓٗٔ المؽ ب، –، ًزا و األًياؾ ًالشؤً  اإلسبلمهة 8، مٕط (،ٔٔ/ٔ  مالك مذهب 

 .ٗٔٔ/ٔ( ش ح  ر  الت مذي 2 

بٌبان  (  ىدـ79٘  الدمشدقي الشديه  بداب   جدب م (  اب   جب الحبري،  بد الد حم  ابد  شدياب الدده  البؽددادي  د3 

 .ىـٙٓٗٔم، محمد ب  صاال  العجمي ٔ، ٕ(، طٗ  علم الخلف فضل علم السلف على 



 

 

14 

ًيا  الشافعي: "ك  م  تكرم بكبلم  . (1 ًالتابعً ، لم هقرو أحد مصيم ب  يالًا خبلفو، فإصو يً  باط "

- ضي هللا  صو  -في الده ، أً في شيء م  ىذه األىًاء، له  فهو إمام متقدم م  الصبي ًأالحابو 

: "م  أحدث حددً ا أً -الرو هللا  رهو ًسرم  -فقد أحدث في اإلسبلم حدً ا، ًيد يا   سً  هللا،  -م 

بلبكددة ًالصددا  أجمعدده ، ال هقبدد  هللا مصددو الدد ًفا ًال آًى محدددً ا فددي اإلسددبلم، فعرهددو لعصددة هللا ًالم

  . (3  (2  داًل"

لًال مالك ب  أص  ًالرهث ب  سعد ىركه كصه أظ  أ  ك  ما جاء  د  الصبدي ... ًيا  اب  ًىب: "

ًفي ىذا بها  م  اب  ًىب، أ  له  ك  حدهث هعم  بو، ب   . (4 هفع  بو" -الرو هللا  رهو ًسرم  -

ال بد م  تمحهالو ًالصظ  في أيًا  العرماء بو ًى  أخذًا بو أم ت كًه،  رًمدا أ  التد ك ىدً كدذلك 

لسبب  رمي ًله  لريدًى ًالتشديي ًصبدو  ردو ىدذا األمد  أبدً جعفد  الطحداًي، فدي كتابدو معداصي 

أ  الصظد  ًاجدب فدي الصالدًص لبهدا  الصاسدخ مد  المصسدًخ، أصو له  ك  حدهث هعم  بو، ً اآل ا 

ًما ًافق الكتاب ًما خالفو، ًما مًافق المتًات  ًمدا خالفدو، ًمدا ًافدق اإلجمداع ًمدا خالفدو، ًمدا 

  . (5 - م ضي هللا  صي -كا  متًاتً ا م  فع  الالحابة ًيًليم 

 المطلب الثانً

 ذكر من أنكر هذه المقولة والرد علٌه

ىذه المقًلة، ًيالًا له  ىصاك م  حدهث الحهح له   رهو العم ، ًم  ىؤالء  أصك  البعض

لدم هكد  لدو أ  هدد يا  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -م  استباصه لو سصة  سً  هللا ... اب  القهم، فقا : "

لقً  أحد، ًىذا م  أ ظدم  بلمداه أىد  السدصة، أصيدم ال هت كًصيدا إذا  بتده  صددىم لقدً  أحدد مد  

                                                           

منهبا  السبنة ىدـ( 7ٕ8( اب  تهمهة، أحمد ب   بد الحرهم بد   بدد السدبلم ابد  تهمهدة الح اصدي الحصبردي الدمشدقي  1 

، محمدد  شداد سدالم جامعدة اإلمدام محمدد بد  سدعًد 9، مٔط (،8ٖٔ/٘ نقض كالم الشٌعة القدرٌبة  النبوٌة فً 

 .م 98ٙٔ-ىـٙٓٗٔ اإلسبلمهة،

، السدهد أحمدد الدق ، ٕ، مٔ(، طٖٖٙ/ٕ  مناقب الشافعً للبٌهقًىـ(  8٘ٗ( البهيقي أحمد ب  الحسه  البهيقي  2 

 .88ٙ٘ٔ يم الحدهث  – م 97ٓٔ-ىـ9ٖٓٔالقاى و،  -دا  الت اث  تبة مك

 .9٘9 يم الحدهث  -77ٗ/ٕ -مسصد  ري ب  أبي طالب -مسصد أحمد -( أحمد اب  حصب 3 

تبارٌخ مدٌنبة (ىدـ ٖٙٗابد  الصجدا    -( الخطهب البؽدادي، أحمد ب   ردي بد   ابده الخطهدب البؽددادي أبدً بكد  4 

إلسددبلمي، ، بشددا   ددًاد معدد ًؾ، دا  الؽدد ب إٔ، مٔ(، ط7/ٖٔ  وذٌلببه والمسببتفاد السببالم )تببارٌخ بغببداد( 

 . ٕٔٓٓ-ٕٕٗٔ ،بصا ل –به ًه 

، محمدد ٘،مٔ( طٔ/ٔ  شرح معانً األثبار،  ىـ(ٕٖٔ  ( الطحاًي، أحمد ب  محمد ب  سبلمة الطحاًي أبً جعف 5 

 ٗٔٗٔهًسؾ  بد ال حم  الم  ش ،  الم الكتب، سصة الصش ، ال هاض -جاد الحق  محمد سهد  -زى ي الصجا  

- ٔ99ٗ . 
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مد  بالحددهث ًإ  لدم ًال شدك أ  كدبلم ابد  القدهم شددهد الًضدًح فدي الع  (1 "...ا م  كا الصا  كابص

 ال أ  ىذا الكبلم هصقض بأم ه ، ًىما: هعم  بو أحد، إ

الصقًاله العدهدو التي سبقه م  كبلم العرماء،  رو أصو له  ك  حدهث هؤخذ بو، ًال بد مد   األول:

عه ، فكهؾ هعمد  بمدا لدم هعمردًا بدو؟  ًىدم أ ردم ًجًد  م  السرؾ  رهو م  الالحابة ًالتاب

ًمدا ت كدو، ًمدا كدا   رهدو أً  األمد  ًآخد ه، فدبل  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -بما فعرو الصبي 

هعم  بالحدهث إال إ  سبقك بو أحد في العم  بو، ًتم الصق     العرماء فدي ىدذا، ًممد  صقد  

 .هم ًيد م  كبلمو في ىذا البحث صو صحً م  ىذا الكبلم اب  تهمهة، ًىً شهخ اب  الق

ًجًد األحادهث العدهدو التي ذك   صيا بأ  العم  لم هج   رهيا، ًيد تم صق  بعض مصيا م   الثانً:

  .كبلم مالك ب  أص ، ًالت مذي، ًاب   جب، ًالطحاًي، ًؼه ىم، مما هؽصي    إ ادتو

ًأ  ًم  الممك  أ  هقا : أ  اب  القهم ال ح بالصاسخ ًالمصسًخ، ًالشاذ، ًأحادهدث الخالًالدهة، 

ًمد  الصمداذج  –هللا  رهدو ًسدرم الرو  –م  الصبي عمم ىصاك أفعا  ًأيًا  يا   صيا اب  القهم أصيا ت

  سدً  هدا فقدالًا - سدرم  رهدو هللا الدرو - هللا  سدً   يد  رو السع  ؼبل: يا  أص     رو ذلك 

 ًلده   بدي ألقدو أ  أل جدً ًإصدي ،الد زاق الباسدط القدابض المسع  ىً هللا إ  :يا "  لصا سع  هللا

   .(2 "ا م ًال دم في بمظرمة هطربصي مصكم أحد

ًالظاى  م  داللة الحدهث أصو ال هح  التسعه  م  يبد  المسدؤً   د  شدؤً  الدًلدة، ًإصمدا 

  يا  اب  القهم فدي باألسعا  ًبج ها  أحًاليا بالسًق ًلكهت ك التسعه    تعالو فيً الذي هتحكم 

اىذا الحدهث " م، ظرمٌ  ىً ما فمصو التسعه  ًأمَّ دا  ظردم تضدم  فدإذا جابز  د ٌ  ىً ما ًمصو مح َّ  الصَّ

دا مدصعيم أً ه ضدًصو، ال بد م  البهدع  ردو حدق بؽه  ًإك اىيم  ًإذا حد ام، فيدً ليدم، هللا أباحدو ممَّ

ا ًمصعيم الم  ، ب م  المعاًضة م   رهيم هجب ما  رو إك اىيم م   الصَّا ، به  العد  تضم   ممَّ

ًبيذا الصق     اب  القدهم  (3 "ًاجب ب  جابز، فيً الم  ،  ًض  رو الزهادو أخذ م   رهيم هح م

هق  ًهالد ح بدأ  ىصداك أحادهدث الدحهحة، ًلكد  لدم هعمد  بيدا لسدبب  رمدي معتبد ، ممدا ىدً فيً 

ًلقدد ذكد  كدذلك صمداذج  دهددو مد   د  الد ح بخدبلؾ ذلدككدا  مب ًث في بطً  الكتدب، ًإ  يدد 

 . (4 - رهو الالبلو ًالسبلم  –العم  بالحدهث لشذًذه ًكًصو مصسًخا أً أصو خاص بالصبي 

                                                           

مختصبر الصبواعق المرسبلة ىدـ( 7٘ٔ( محمد ب  أبدي بكد  بد  أهدًب بد  سدعد شدم  الدده  ابد  يدهم الجًزهدة  1 

اختال ه: محمد ب  محمد ب   بد الك هم ب   ضًا  البعري شدم  الدده ، ابد   (ٖٓٙ الجهمٌة والمعطلة  على 

 م.ٕٔٓٓ-ىـٕٕٗٔ مال ، –، سهد إب اىهم دا  الحدهث، القاى و ٔ/مٔىـ(، ط77ٗ المتًفو:   المًالري 

 .٘ٓٙ/ٖ –باب التسعه   –كتاب البهًع  –السص   –الت مذي  (2 

 .8ٖٙ/ٕ –الط ق الحكمهة  –اب  القهم  (3 

 م  أ  تحالو. ك  ( اب  القهم، زاد المعاد في مًاط   دهدو أ4 
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 المبحث الثانً 

  فً اقتفاء الحدٌث  ونهجهم الصحابة 

بل بدد مد  مع فدة مد  ىدً ف، سهبدأ الباحث أًال م  تع هؾ ما هصبؽي مع فتو في ىذا المبحث

  .الالحابي  صد العرماء، ًى  الالحابة كريم  دً ، ًما ىي العدالة

مؤمًصددا بددو، ًمدداه  رددو  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -يددا  ابدد  حجدد : "الالددحابي مدد  لقددي الصبددي 

  . (1 اإلسبلم"

 فصخرص إلو أ  اب  حج  اشت ط في الالحابي  بل ة ش ًط، ًىي:  

فك  م  كدا  فدي زمصدو، ًلدم هرَقدو فيدً لده  بالدحابي،  - رهو الالبلو ًالسبلم  -لقاء الصبي  األول:

  .ًإ  آم  بو

  .فم  لقهو ًلم هؤم  بو، فبل هعد م  الالحابة - رهو الالبلو ًالسبلم  -اإلهما  بصبًتو  الثانً:

فم  لقهو ًآم  بدو  دم ا تدد، فدبل هسدمو  - رهو الالبلو ًالسبلم  -أ  همًه  رو اإلهما  بو  الثالث:

  . (3 ً بهد هللا ب  جحش (2 الحابي، م  :  بدهللا ب  خط 

ًال بد م  الصظ  في ىذه الش ًط كامرة، فإ  اخت  ًاحد مصيا اخت  التع هؾ، فبل هالرح لما 

 .ًضع لو

فهدخ  فهم  لقهو م  طالده مجالسدتو لدو أً يالد ه، ًمد   ًى  صدو أً لدم ...  م يا  اب  حج : "

  . (4 ه ً، ًم  ؼزا معو أً لم هؽز، ًم   آه  ؤهة ًلً لم هجالسو، ًم  لم ه ه لعا ض كالعمو"

  .ًهخ ج بقهد اإلهما ، م  لقهو كافً ا ًلً أسرم بعد ذلك إذا لم هجتمع بو م و أخ ى

ًى  هدخ   .ًيًلصا: "بو" هخ ج م  لقهو مؤمصا بؽه ه، كم  لقهو م  مؤمصي أى  الكتاب يب  البع ة 

  .ًم  ىؤالء بحه ا ال اىب ًصظ اؤه .م  لقهو مصيم ًآم  بأصو سهبعث أً ال هدخ ؟ مح  احتما 

                                                           

 8م ،ٔ، ط(ٙ/ٔ  اإلصبابة فبً تمٌٌبز الصبحابة( 8ٕ٘( أحمد ب   ري ب  حج  أبً الفض  العسقبلصي الشدافعي  1 

 . 99ٕٔ - ٕٔٗٔالبجاًي دا  الجه ، به ًه   ري محمد 

 مالدديا ًسدرم  رهدو هللا الرو هللا  سً  بع و أسرم ًلما هللا  بد سمي أسرم لما  م خط ... ب  العزى  بد اسمو (2 

 -ابد  ك هد  –مشد كا  ا تدد  دم فقتردو، ؼضدبة  رهدو فؽضدب لدو مدًلو معو ًكا  االصالا ، م   جبل معو ًبعث

 .ٖٓٗ/ٗالبداهة ًالصياهة 

 الحبشدة، أ ض إلدو خد ج مد  مدع خد ج  م ًسرم  رهو هللا الرو الصبي بعث حتو بمكة فأيام جحش ب  هللا  بد (3 

 ٙٔٗ/ٕالبداهة ًالصياهة  –اب  ك ه   –صال اصها  ىصالك ىرك حتو بيا فكا  االسبلم ًفا ق تصال  بيا الا  فرما

  .ٙ/ٔ الالحابة تمههز في اإلالابة حج ، اب (4 



 

 

17 

مد   ا بو" ك  مكرؾ م  الج  ًاإلصد ؛ فحهصبدذ هتعده  ذكد  مد  حفدظ ذكد هًهدخ  في يًلصا: "مؤمصً 

  . (1 الج  الذه  آمصًا بو بالش ط المذكً "

القددً  فددي العدالددة، حدددىا األالددحاب بأصيددا مركددة؛ أي ىهبددة ... ًأمددا  دد  العدالددة فقددا  السددهًطي: "

 اسدددخة فدددي الدددصف ، تمصدددع مددد  ايتددد اؾ كبهددد و، أً الدددؽه و دالدددة  ردددو الخسدددة، أً مبددداح هخددد  

  . (2 "...بالم ًءو

ة، مدا فحدًاه أصيدا فعد  كد  مدا أمد  بدو هللا، ًاجتصداب الصدًاىي، ًذك  الخطهدب البؽددادي  د  العدالد

و مدد  القددً ، أً الفعدد ، ًلهسدده العدالددة فقددط اجتصدداب قدداء سفاسددؾ األمددً ، ًمددا هدد رم المدد ًءًات

  . (3 الكباب 

 رمداء أىد  السدصة  -م- ضدي هللا  صدو  -ًالالحابة كريم  ددً ، ًلقدد َصقد  اإلجمداع  ردو  ددالتيم 

  .  هشيد لو القاالي ًالداصي، في أك   م  مًضع ًلم هخالؾ في ذلك إال المبتد ةالمعتد بيم، ًالذه

 دً ، ًلدم هخدالؾ  (أي الالحابة اتفق أى  السصة  رو أ  الجمهع ... فقا  اب  حج  العسقبلصي: "

  . (4 "...في ذلك إال شذًذ م  المبتد ة

ًالجما ة، أصو هجب  رو كد  أحدد تزكهدة الذي أجمع  رهو أى  السصة ... ًيا  الخطهب البؽدادي: "

فكهدؾ هستشديد هللا  كدؾ  د  الطعد  فدهيم، ًال صداء  ردهيم...جمهع الالحابة بإ باه العدالدة ليدم، ًال

تعالو بؽه   دً ، أً بم  ا تدًا بعد ًفاو صبهيم، إال صحدً سدتة أصفد  مدصيم، كمدا ز متدو ال افضدة 

  .(5 "...م، ًأشيدىم بالزً ، ًاالفت اء، ًالبيتا يبحيم هللا، ًلعصيم، ًخذليم، ما أحمقيم، ًأجيري

كاصًا شدهدي المحبة ل سً   -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًم  المقطًع بو أ  أالحاب  سً  هللا 

فيم م  ت كًا دها ىم ًأمًاليم  - رهو الالبلو ًالسبلم  -هللا ًصال ًه ًبذلًا الؽالي ًالصفه  محبة لو 

 صدما أم ىم باليج و ًاستقبريم األصالا  ب حابة  - رهو الالبلو ًالسبلم  -في مكة، استجابة ألم ه 

  الك هم، فقا  تعالو: الد  ًس ً  ًمحبة؛ ألصيم م  اتباع الصبي الك هم، ًيد زكاىم هللا تعالو بكتابو

                                                           

 المالد  صفسو.( 1 

 -دا  الكتدب العرمهدة، لبصدا ٔ، م،ٔ(، ط،ٙٙٔ األشبباه والن بائرىـ(  9ٔٔ(  بد ال حم  ب  أبي بك  السهًطي  2 

 . ٖٓٗٔ،  به ًه

، ٔ(، ط8ٓ  الكفاٌبة فبً علبم الرواٌبةىدـ( ٖٙٗ( أحمد ب   ري ب   ابه ب  أحمد ب  ميدي الخطهدب البؽددادي  3 

 المدهصة المصً و. - بد هللا السً يي ، إب اىهم حمدي المدصي المكتبة العرمهة  ، أبً ٔم

 . ٓٔ/ٔ( اب  حج ، اإلالابة في تمههز الالحابة 4 

ًالضدبل   ىـ( الالًا ق المح ية  ردو أىد  الد فض 97ٖ(أحمد ب  محمد ب  محمد ب   ري اب  حج  اليهتمي  5 

– بدال حم  ب   بدهللا الت كي ًكامد  محمدد الخد اط، مؤسسدة ال سدالة، لبصدا   ٕ، مٔ( طٗٓٙ/ ًٕالزصدية  

 .997ٔبه ًه،   
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 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّ 

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس

 حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق

ًيد أم  هللا باتباع صي  الالحابة في معامرتيم ل سً  هللا ًمحبتيم لو ، [9-8 ]الحش : َّ خن

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ًايتفاء أ  ىم في ذلك فقا  تعالو 

 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  خن حن جن يم ىم مم

 .[ٓٓٔ]التًبة:  َّ يي

فعردهكم بسدصتي ًسدصة الخرفداء ... فدي الحدث  ردو اتبداع الالدحابة: " - رهو الالبلو ًالسدبلم  -ًيا  

  (1 ال اشده  الميدهه ،  ضًا  رهيدا بالصًاجدذ، ًإهداكم ًاألمدً  المحدد اه، فدإ  كد  بد دة ضدبللة"

في اتبداع الخرفداء ال اشدده ، الدذه  ىدم مد   - رهو الالبلو ًالسبلم  -ًفي ىذا الحدهث، هحث الصبي 

ًلم هقتال  األم   رو ىذا، ب  جاء بحدهث آخ  أ  الالحابة  - ضًا  هللا  رهيم  -كبا  الالحابة 

الدرو هللا  -ىم أما  لؤلمة م  الفت  فع  أبي بد دو  د  أبهدو يدا : "الدرهصا المؽد ب مدع  سدً  هللا 

 م يرصا لً جرسصا حتو صالري معدو العشداء، يدا : فجرسدصا فخد ج  رهصدا، فقدا : مدا زلدتم  - رهو ًسرم 

هصا معددك المؽدد ب،  ددم يرصددا صجردد  حتددو صالددري معددك العشدداء، يددا : ىيصددا؟ يرصددا: هددا  سددً  هللا، الددر

يدا : ف فدع  أسدو إلدو السدماء، ًكدا  ك هدً ا مدا ه فدع  أسدو إلدو السدماء، فقدا :  .أحسصتم أً أالدبتم

الصجًم أمصة لرسماء، فإذا ذىب  الصجًم أتو السماء مدا تً دد، ًأصدا أمصدة ألالدحابي، فدإذا ذىبده أتدو 

  . (2 ي أمصة ألمتي، فإذا ذىب أالحابي أتو أمتي ما هً دً "أالحابي ما هً دً ، ًأالحاب

؛ كي ال هقعًا -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًكا  الالحابة هت بتً  م  الخب  المصقً  ليم     سً  هللا 

ًمدد  ذلددك،  صدددما أ اد  مدد  بدد  ًاألم رددة ك هدد و فددي العمدد  بؽهدد  السددصة التددي ىددي ط هددق اليدددى، 

ع ي،  صدما حد و بحدهث االسدتبذا ، ًلدم هكد   مد  يدد سدمع بدو، الخطاب معايبة أبي مًسو األش

فع  أبي مًسو األشع ي، يا : "جاء أبً مًسو إلو  مد  بد  الخطداب، فقدا  السدبلم  ردهكم، ىدذا 

 بد هللا ب  يه  فرم هأذ  لو، فقا  السبلم  رهكم ىدذا أبدً مًسدو، السدبلم  ردهكم ىدذا األشدع ي،  دم 

                                                           

 -بداب اتبداع سدصة الخرفداء ال اشدده  الميددهه   -كتاب اإلهمدا  ًفضداب  الالدحابة  –( اب  ماجة، سص  اب  ماجة 1 

 ٕٗ يم الحدهث  – ٙٔ/ٔ اب  ماجة ، ًالححو األلباصي في تعرهقو  رو سص 8ٕ/ٔ

، المسببند الصببحٌا المختصببر بنقببل العببدلىددـ(، ٕٔٙ( مسددرم بدد  الحجدداج أبددً الحسدد  القشدده ي الصهسددابً ي  2 

 – م99ٔٔ–ىدـٕٔٗٔتحقهق محمد فؤاد  بد البدايي، دا  إحهداء الكتدب الع بهدة، مالد ،  ، ٘، مٔ( طٖٕٕ/ٙٔ 

 .ٖٕٔ٘ يم الحدهث 
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ري فجاء، فقا  ها أبا مًسو ما  دك؟ كصدا فدي شدؽ ، يدا  سدمعه اصال ؾ فقا :  دًا  ري  دًا  

يا : لتأتهصي  ." االستبذا   بلث فإ  أذ  لك ًإال فا جع"هقً :  -الرو هللا  رهو ًسرم  - سً  هللا 

 رو ىذا ببهصة، ًإال فعره ًفعره، فذىب أبدً مًسدو، يدا   مد : إ  ًجدد بهصدة تجددًه  صدد المصبد  

ر  تجدًه، فرما أ  جاء بالعشدي، ًجددًه يدا  هدا أبدا مًسدو مدا تقدً ؟ أيدد  شهة، ًإ  لم هجد بهصة ف

يا : ها أبا الطفه  ما هقً  ىذا؟ يا  سدمعه  سدً  هللا  .ًجده؟ يا : صعم أبي ب  كعب، يا :  د 

 -ا  ردو أالدحاب  سدً  هللاهقدً  ذلدك هدا ابد  الخطداب، فدبل تكدًص   دذابً  -الرو هللا  رهو ًسرم  -

ًم  ذلك أهضا سف ىم  (1 يا  سبحا  هللا إصما سمعه شهًبا فأحببه أ  أت به" - الرو هللا  رهو ًسرم

إلو  بدهللا ب  أصه  الطًه  في طرب الحدهث لرتهق  م  الحتو كجاب  ب   بدهللا سا  شي ا كامبل 

  . لهسمع حده ا لم هسمعو م   سً  هللا كما ذك  البخا ي في األدب المف د

 المطلب األول

  مخالفة الصحابً للحدٌث  من صور

الدرو هللا  رهدو  –ًبعد ىذا في شأ  الالدحابة ًفضدريم، ًشددو متدابعتيم لحددهث  سدً  هللا 

فد حم هللا الالدحابة أجمعده ،  - رهدو السدبلم  -ال هكً  مصيم أبًدا المخالفدة المتعمددو، لقًلدو  -ًسرم 

و، ًمدع ذلدك صد ى أ  بعدض ًالمًايؾ ك ه و فدي حدبيم لرصبدي، ًالدتعرم مصدو، ًالدذب  صدو، ًمًاالتد

حددهً ا  دم خدالؾ مدا  ًى، ًلده  ىدذا   - رهدو الالدبلو ًالسدبلم  – الالحابة، مم   ًى    الصبي

طعًصا في الالحابة أبًدا، بد  لبهدا  أ  ىصداك أحادهدث لدم هعمد  بيدا، ًمد  المقطدًع بدو أ  مد  تد ك 

العم  بالحدهث، له  لريًى ًالتشيي أبًدا، ب  لمعصو ًسبب يدام  صدد الالدحابي ًحمردو  ردو تد ك 

 ه و ىً  اًي حدهث الؽس  سبًعا م  العم  بو، ًإ  كا  ىً  اًي الحدهث، ًم ا  ذلك: أ  أبا ى

: "إذا ًلػ الكرب في إصاء -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًلًغ الكرب، فع  أبي ى ه و يا : يا   سً  هللا 

ًيد أفتدو أبدً ى هد و بالؽسد  مد  ًلدًغ الكردب  بلً دا  د   . (2 أحدكم، فره يو  م لهؽسرو سبع م اه"

  .(3 الكرب في اإلصاء فأى يو،  م اؼسرو  بلث م اه" طاء،    أبي ى ه و مًيًًفا  رهو: "إذا ًلػ 

إذا خالؾ ال اًي م ًهو، فبل هأخذ بال ًاهة؛ أل  مخالفتو لو د   رو أ  ىصاك سبب ًالحصفهة يالًا: 

الخبد  هرحقدو التكدذهب مد  جيدة "... هة، ًفي ذلدك يدا  الس خسدي: اًلفة ال حم  ال اًي  رو مخا

                                                           

 ٖٕ٘ٔالحدهث  يم  -9ٙٙٔ/ ٖ -باب االستبذا  –كتاب األدب  –( مسرم 1 

 8ٕٓ يم الحدهث  – ٔٙٔ/ٔ –باب حكم ًلًغ الكرب  –كتب الطي و  –( مسرم 2 

 يدم (،9٘/ٕ  معرفة السنن واآلثار  ىـ(  8٘ٗ  أحمد ب  الحسه  البهيقي  9٘/ٕ( البهيقي، مع فة السص  ًاأل ا  3 

 م.99ٔٔىدـ، ٕٔٗٔحردب،الد اساه اإلسدبلمهة،  ،  بد المعطي أمه  يرعجي، جامعة ٘ٔ، مٔط (7ٓٗالحدهث  

  ٖٔٔ/ٔصالب ال اهة في تخ ه  أحادهث اليداهة  –الزهرعي  –ًالحدهث الحهح 
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أ  هصكد  ال ًاهدة  أحدها: فلربعة أقسام:هرحقو م  جية ال اًي، ال اًي، أً م  جية ؼه ه، أما ما 

أ  هظيد  مصدو مخالفدة لرحددهث يدًاًل أً  مدبل، يبد  ال ًاهدة أً بعددىا، أً لدم هعردم  والثبانً:أالبًل، 

أ  هظيد  مصدو تعهده  شديء ممدا ىدً مد  محدتمبله الخبد  تدأًهبًل أً تخالهاًلدا، والثالبث: التا هخ، 

  . (1 أ  هت ك العم  بالحدهث أالبًل" والرابع

ًلقد به  الس خسي في ىذا أ  ال اًي إذا خالؾ م ًهو، ت كه ال اًهدة؛ ألصدو خدالؾ العمد  

بما  ًى، ًألصو أد ى بم ًهدو، ًال هتالدً  مد  الالدحابة مخالفدة الحددهث ًىدم  ددً ، كمدا صقد  

لحدهث إال ألصدو يدد  ردم أ  ىصداك اإلجماع  رو  دالتيم، ًال هطع  بيم بحا ، ب  لم هت ك العم  با

ا لما  آه الجميً ، م  أ  ت ك ال اًي العم  بم ًهدو ال ما أًجب ت ك العم  بظاى ه، ًىذا خبلفً 

 .هًجب ت ك العم  بال اًهة

ًكذلك م  األحادهث التي خالؾ فهيا ال اًي م ًهو، ما  ًاه  بد هللا ب   م ،     سً  هللا في 

لرالدبلو، ًجداء  د   بددهللا بد   مد  أصدو لدم هكد  ه فدع هدهدو  ددا تكبهد و  فع الهدده   صدد االسدتفتاح 

 -اإلحد ام، ًالحدددهث األً  ىدً  دد  الزىد ي، يددا : أخب صدا سددالم بد   بددد هللا، أ   بدد هللا بدد   مدد  

افتتح التكبه  في الالبلو، ف فع هدهدو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -يا : " أهه الصبي  -ما - ضي هللا  صو 

و هجعريما حذً مصكبهو، ًإذا كب  لر كًع فع  م رو، ًإذا يا : سمع هللا لم  حمده، فعد  حه  هكب  حت

  . (2 السجًد" م رو، ًيا :  بصا ًلك الحمد، ًال هفع  ذلك حه  هسجد، ًال حه  ه فع  أسو م 

ًجاء    اب   م  أصو لم هك  ه فع هدهو حد صا أبً بك  ب   هاش،    حالده ،  د  مجاىدد يدا : 

  . (4( 3 هه اب   م  ه فع هدهو إال في أً  ما هفتتح الالبلو""ما  أ

مدا - ضدي هللا  صدو  - حمدو هللا تد ك ابد   مد    (5 ذك  شم  األبمة... جاء في كشؾ األس ا : "

أصو حكو  د   (6 ً أهه في  المعتمد( ألبي الحسه  البال ي .العم  بحدهث  فع الهده  في القبهره 

                                                           

، م ا صدا ، ٔ(، طٖٙٔ/ٕ  أصبول السرخسبًىدـ(  8ٖٗ( الس خسي، محمد ب  أحمدد بد  أبدي سدي  الس خسدي  1 

  م.99ٖٔ -ىـ ٗٔٗٔ  لبصا   -دا  الكتاب العرمهة به ًه

 7ٓ٘ يم الحدهث  -8ٗٔ/ٔ -باب إلو أه  ه فع هدهو  –كتاب الفة الالبلو  –( البخا ي 2 

 -8ٕٗ/ٕ -باب م  يا  ال ه فع هدهو إال  صدد افتتداح الالدبلو  –كتاب الالبلو  –( البهيقي، مع فة السص  ًاأل ا  3 

 8ٖ7 يم الحدهث 

 ( سهأتي بهاصو ًتمام الحدهث  رهو أ صاء البحث.4 

 بمة.( محمد ب  أحمد ب  أبي سي  الس خسي شم  األ5 

في بؽددداد ًسددك  فددي البالدد و المعتزلددة ًلددد أبمددة أحددد: البالدد ي الحسدده ، أبدًد الطهددب،  رددي بدد  محمددد (6   بيددا يددا  ًتدًد

الز كرددي األ ددبلم  – (مٗٗٓٔ -ىددـٖٙٗبد تددو    رددو ًالدهاصددة بالددذكاء ًشددي و تالدداصهؾ لددو:  البؽدددادي الخطهددب

ٙ/ٕ7٘. 
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بعض أالحاب أبي حصهفة ًؼه ىم أ  ال اًي لرحدهث العام إذا خالو أً تأًلو ًجب المالده  إلدو 

  . (1 "...أ  ؾ بمقاالده -الرو هللا  رهو ًسرم  -تأًهرو ًتخالهالو؛ ألصو لمشاىدو الصبي 

ًيا  الجالاص: "...  م  ًى مجاىد أصو: "الرو خرؾ اب   م  فرم ه فع هدهو، إال  صد االفتتاح"، فد  

ت كيما ال فع بعد الصبي  رهو السبلم  رو: أصيما يد   فا صسخ األً ، لًاله لمدا ت كداه، إذ ؼهد  جدابز أ  

 .(2 مما ال احتما  فهو لرتأًه ..." -الرو هللا  رهو ًسرم  -هظ  بيما مخالفة سصة  ًهاىا    الصبي 

مدا  ًى، أًجدد ًم  ىصا هتبه  أ  الجالاص لما تبه  لو أ   بد هللا ب   مد   مد  بخدبلؾ  

 رهدو  – العذ  لعبد هللا ب   م  الذي جعرو الصسخ؛ أل  الالحابة  دً  ًىم ال هخدالفً  أمد  الصبدي

  .ًالشاىد في ىذا تسرهم الجالاص بالمخالفة بؽض الصظ     سببيا ،-الالبلو ًالسبلم 

ًيدد أصيا  ًه حددهث ال صكداح إال بدًلي،  - اي هللا  صي ض -ًكذلك ما جاء في حدهث  ابشة 

 -زًجه ابصة أختيا ببل ًلي،  ًى الت مذي،    الزى ي،  د   د ًو،  د   ابشدة، أ   سدً  هللا 

يا : "أهما ام أو صكحه بؽه  إذ  ًلهيا فصكاحيا باط ، فصكاحيا باط ، فصكاحيدا  -الرو هللا  رهو ًسرم 

 .  (3   ال ًلي لو"باط ، فإ  دخ  بيا فريا المي  بما استح  م  ف جيا، فإ  اشتج ًا فالسرطا  ًلي م

ًجاء    القاسم ب  محمد، أ   ابشة أصكحه حفالة ابصة  بد ال حم  ب  أبدي بكد ، المصدذ  

ب  الزبه  ً بد ال حم  ؼابب، فرما يدم  بد الد حم  ؼضدب، ًيدا : "أي  بداد هللا، أم ردي هفتداه 

  . (4 فؽضبه  ابشة ًياله: أه ؼب،    المصذ ؟" ؟ رهو في بصاتو

فرما أصكحه فقد جًزه صكاح الم أو صفسيا داللة؛ أل  العقد لما اصعقد ... العزهز البخا ي: "يا   بد 

  . (5 بعبا و ؼه  المتزًجة م  الصساء فؤل  هصعقد بعبا تيا أًلو فهكً  فهو  م  بخبلؾ ما  ًه"

 ًاهة  ًفهو  ًاهة أخ ى: ال هجب العم  بو، صص  رهو  حمو هللا في... ًيا  القاضي أبً هعرو: "

 -ح ب؛ فقا : ال هالح الحدهث     ابشة؛ ألصيا زًجه بصاه أختيا، ًالحدهث  صيدا ًيدا  أهًضدا 

  . (1 ال هالح الحدهث؛ ألصيا فعره بخبلفو" (في  ًاهة الم ًذي:  أي    أحمد - ضي هللا  صو 

                                                           

كشببف األسببرار عببن أصببول فخببر اإلسببالم   ىددـ(7ٖٓ(  بددد العزهددز بدد  أحمددد بدد  محمددد،  ددبلء الددده  البخددا ي  1 

بهددددد ًه، –أ بعدددددة،  بدددددد هللا محمدددددًد محمدددددد  مددددد ، دا  الكتدددددب العرمهدددددة  ، م ٔط ،(ٕٓٔ/ٖ الببببببزدوي 

 م.997ٔىـ/8ٔٗٔ

 ٗم ،ٕ(، طٕٗٓ/ٖ  الفصببول فببً األصببولىددـ( 7ٖٓ( أحمددد بدد   رددي أبددً بكدد  الدد ازي الجالدداص الحصفددي  2 

  م.99ٗٔ -ىـ ٗٔٗٔاألًياؾ الكًهتهة،  ًزا و 

 .ٕ٘ٔٔ يم الحدهث .99ٖ/ٖ -باب ال صكاح إال بًلي  –كتب الصكاح  -( الت مذي ًيا  حدهث حس  3 

، 7، مٔ(، طٖٗٔ/ٗ( اب  أبي شهبة،  بد هللا بد  محمدد بد  أبدي شدهبة الكدًفي المالدصؾ فدي األحادهدث ًاآل دا   4 

 .ٕٗٓٙٔ يم الحدهث  - 9ٓٗٔال هاض،  –ال شد  ًه، مكتبة كما  هًسؾ الح

 .99/ٖ( كشؾ األس ا  5 
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 -، ًلكدد   بدد   صددو أحمددد بدد  حصبدد  بعدددم الالددحة؛ أل   ابشددة  (2  رًمددا أ  الحدددهث الددحهح

 ًتو  م  مره بخبلفدو، ًأكتفدي بمدا ضد به مد  الصمداذج فدي مخالفدة الالدحابة  -امهللا  صي  ضي

لبعض األحادهث، إذ إ  المقالًد ض ب الم ا   رو ما ذك  م  بعض مخالفاه الالحابة لرحدهث، 

يدد  -م - ضدي هللا  صدو  -ًله  المقالًد استقالاء المخالفاه، ًالم اد م  ىذا الصق  أ  الالدحابة 

عض األحادهث مع  رميم بيا، أً  ًاهدتيم ليدا، ًلكد  ذلدك لدم هكد  لقالدد المخالفدة، ًلكد  خالفًا ب

لعرددة بددده ليددم مدد  صسددخ لرحدددهث، أً معا ضددة الحدددهث بحدددهث آخدد ، أً التدد جهح بالمالددرحة، أً 

ال تقادىم أ  المقالًد م  الحدهث له  كما ىً ظاى  مصو؛ أي أ  ىصاك سبب ما مصعيم م  العم  

بدو ًلدم هت كدًا العمد  بالحددهث لريدًى، أً لقالدد المخالفدة، بد  ىدم مد  زكداىم هللا، بو، مع  رميم 

 -ًأم  باتبا يم، ًىم م  صال ًا الصبي ًلم هخذلًه أبدا ًلقد ذك  اب  القهم ما فحدًاه: أ  الالدحابة 

ال هتكرمددً  إال  دد   رددم ًدلهدد ، ًأصيددم فيمددًا السددصة ًالتصزهدد ، ًأ  فتددًاىم  - ضددًا  هللا  رددهيم 

،  ددم ذكدد  ابدد  القددهم  (3 ًاليم يددد صددز  بيددا القدد آ ، ًضدد ب األم رددة ًالصمدداذج الك هدد و  رددو ذلددكًأيدد

الصماذج الك هد و  ردو مًافقدة القد آ  ألحكدام الالدحابة ًآ ابيدم، ًحكميدم بحكدم هللا مد  فدًق سدبع 

التشد هع، ًفيمدًا أالدً   - رهدو الالدبلو ًالسدبلم  -سمًاه، لكًصيم شيدًا التصزه  ً افقًا الصبي 

ًصيدد  اإلسددبلم، ًحدد ي بمدد  كددا  ىددذا حدداليم أ  هقتدددى بيددم، ًأ  هًكدد  الحكددم الددهيم لمكدداصتيم 

ًمصزلتيم،  صد هللا تعالو ًال هت ك يًليم لقً  م  بعدىم فإذا ظي  ذلدك هعردم مصدو، أصيدم لدً ت كدًا 

ً  الخبلؾ بهصيم، حدهً ا لم هك  ذلك إال لعرة بده ليم، ىذا مع التف هق به  ت كيم لو كريم، أً حال

  . (4 فه جح الفقهو ما ه اه أي اب لرالًاب لو آصذاك ًهللا أ رم

 المطلب الثانً

 ًالهوى والتشهبٌان كون العلماء ال ٌقولون ب 

 رهو  -العرماء ىم الذه  حمرًا لًاء صش  الده  فحمرًه  رو أ تاييم ًأخذًا م  مه اث الصبي 

فحمرًا ىم الد ًو ًتبرهػ الده  ًيدد أخبد  الصبدي  د  العرمداء أصيدم ً  دة األصبهداء  -الالبلو ًالسبلم 

إ  العرمداء ً  دة األصبهداء إ  ... : "-الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -فع  أبي الد داء يا : يدا   سدً  هللا 

  . (5 األصبهاء لم هً  ًا دهصاً ا ًال د ىًما إصما ً  ًا العرم فم  أخذ بو أخذ بحظ ًاف "

                                                                                                                                                                          

أحمدد .، د٘م ،ٕ(، ط9ٓ٘/ٕ  العدة فً أصول الفقبهىـ( 8٘ٗ( محمد ب  الحسه  ب  محمد ب  خرؾ اب  الف اء  1 

 م.99ٓٔ-ىـ ٓٔٗٔسه  المبا كي، جامعة المرك محمد ب  سعًد اإلسبلمهة، ال هاض، ب   ري ب  

 ( الالفحة السابقة.2 

 .8ٕ/ٔ أعالم الموقعٌن( اب  القهم، 3 

 ( المالد  السابق.4 

 898ٕ يم الحدهث  -8ٗ/٘ -باب فض  الفقو  رو العبادو  –كتاب العرم  -( الت مذي5 
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   سً  هللا أ  ىدذا الدده  ال هحمردو إال العددً  ًالعدد  ىدً الدذي هجتصدب الكبداب  ًال هالد  ًذك

 رو الالؽاب  ًهبتعد    خًا م الم ًءو ًما هقدح بيدا، فعد  إبد اىهم بد   بدد الد حم  العدذ ي، يدا : 

هدد ث ىددذا العرددم مدد  كدد  خرددؾ  دًلددو هصفددً   صددو تأًهدد  ": -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -يددا   سددً  هللا 

. ًالعرماء ىم الذه  شيد ليدم هللا أصيدم أىد  القسدط، فقدا   (1 ًاصتحا  المبطره  ًتح هؾ الؽاله " الجاىره 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ فددهيم تعددالو 

فداصظ  كهدؾ أ  هللا تعدالو ضدم العرمداء إلدو المبلبكدة لعظدم مصدزلتيم  صدده  [8ٔ ]آ   م ا : َّ مئ

تعالو ًشيد ليم أصيم م  أى  القسط ًالعد  ب  ًأم  هللا تعالو بال جًع ألى  العرم ًسدؤاليم  صدد  ددم 

هللا  ردهيم  العرم ألصيم ىم مصا اه اليدى ًىم شدعرة الضدهاء إذا ادليمده الظرمداه ًمدا ذلدك إال بمدا أصعدم

  .[ٖٗ]الصح :  َّ ين ىن  خن حن جن يم ُّ م  العرم ًاليدى ًالصً ، فقا  تعالو: 

ًذلك أ  الساب  ال هالح لدو أ  هسدأ  ... ًيا  الشاطبي في أم  سؤا  أى  العرم ًال جًع إلهيم: "

م  ال هعتب  في الش هعة جًابو؛ ألصو إسدصاد أمد  إلدو ؼهد  أىردو؛ ًاإلجمداع  ردو  ددم الدحة م د  

ىذا، ب  ال همك  في الًايع؛ أل  الساب  هقً  لم  له  بأى  لما سب   صو: أخب صي  ما ال تدد ي، 

ذا تعه   رهو السؤا ؛ فحق  رهو أ  ال هسأ  إ بالجي  بو  رو سًاء...ًأصا أسصد أم ي لك فهما صح  

  . (2 "...إال م  ىً م  أى  ذلك المعصو الذى هسأ   صو

ًىصا به  الشاطبي  حمو هللا أ  أى  العرم ىم م  ه جع إلهيم في العرم ًالفتًى ال سدًاىم إذ 

إصو م  لدم هكد   الًمدا كهدؾ لدو أ  هفتدي ًهدتكرم فهمدا ىدً جاىد  بدو، ففايدد الشديء ال هعطهدو ًكهدؾ 

لرعامي أ  ه جدع لرعدامي بالسدؤا  ًالفتدًى ًالعمد  بفتدًاه ًىدً جاىد  بدالحكم الشد  ي ًمالداد  

تش هع ًم  ىذا الباب فمد  المسدتحه  أ  هفتد ي العرمداء  ردو الدده  ًأ  هقًلدًا شدهًبا  د  ىدًى ال

ًؼفرة ب  ال هكً  ذلك مصيم إال  د  د اسدة ًتصقدهح ًصظد  ًاسدتصباط، ًمد  طردب العردم فدبل بدد أ  

اه هتجرو لو كم بذ  العرماء م  الجيًد لرًالً  إلو الحق في فتاًهيم ًمذاىبيم ًلقد أًلفه المؤلف

ًًضع لك   رم يًا د ًأالً  ًأس  لرًالً  إلو حكم هللا تعالو، ًاختبلؾ العرماء فدي المسدألة 

الًاحدو أم  طبهعي م  حهث اختبلؾ العقً  ًاألفيام ًسعة المدا ك ًىدذا االخدتبلؾ ال هعدد يددح 

إصدو  في الده  أً العرماء ب  ك  مصيم مأجً ، فكما يا   رهو الالبلو ًالسبلم     م ً ب  العداص

                                                           

 ،ٕ(، ط9ٕٓ/ٓٔ  سببنن البٌهقبً الكبببرى ىدـ( 8٘ٗ( أحمدد بد  الحسدده  بد   رددي بد  مًسددو أبدً بكد  البهيقددي  1 

 .7ٕٓٓٓ يم الحدهث  -99ٗٔ – ٗٔٗٔمكة المك مة،  –القاد   طا، مكتبة دا  الباز  ، محمد  بد ٓٔم

ىددـ( المًافقدداه 79ٓإبدد اىهم بدد  مًسددو بدد  محمددد الرخمددي الؽ صدداطي الشدديه  بالشدداطبي   8ٕ٘/٘( المًافقدداه 2 

 م.997ٔىـ/ 7ٔٗٔحس  آ  سرما ، دا  اب   فا ، القاى و،  ، مشيً  ب  7، مٔط (،8ٕ٘/٘ 
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هقً : "إذا حكم الحاكم فاجتيد  م أالاب فرو أجد ا ، ًإذا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -سمع  سً  هللا 

  . (1 حكم فاجتيد  م أخطأ فرو أج "

ًذك  اب  بطا  في ش حو  رو ىذا الحددهث مدا فحدًاه أ  العدالم المخطدا المدأجً  ىدً مد  

فيدً ال هددخ  فدي الحددهث إذ كهدؾ هكدً  كا   الًما مجتيدا فبل تالح الفتدًى ًالحكدم مد  الجاىد  

مأجًً ا في اجتياده ًىً له  م  أى  االجتياد ًالصظ  ب  ىً آ م ًهحم  إ م مد  سدا   ردو فتدًاه 

  . (2 لتج بو ًاستياصتو بأحكام الش هعة

ًم  المقطًع بو أ  له  ىصاك م  أحد م  العرماء هتعمد مخالفة الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم 

سً  هللا يدد  مردًا بحددهث ال سدً   مرده  مخترفده  فدي زماصدو كد  حسدب فيمدو ب  إ  أالحاب  

يدا : "يدا   -ما- ضي هللا  صو  -لقً   سً  هللا كما في ؼزًو بصي ي هظة    صافع    اب   م  

فأد ك  .هًم األحزاب: ال هالره  أحد العال  إال في بصي ي هظة -الرو هللا  رهو ًسرم  - سً  هللا 

الط هق، فقا  بعضيم: ال صالري حتو صأتهيا ًيا  بعضيم ب  صالري  م ه د مصا بعضيم العال  في 

  . (3 فرم هعصؾ ًاحدا مصيم" -الرو هللا  رهو ًسرم  -فذك  ذلك لرصبي  .ذلك

ًيا  الصًًي تعرهًقا  رو ىدذا الحددهث: "... ففهدو داللدة لمد  هقدً  بدالمفيًم ًالقهدا  ًم ا داو 

ًفهو أصو ال هعصؾ المجتيد فهما فعرو باجتيداده إذا بدذ  ًسدعو المعصو ًلم  هقً  بالظاى  أهًضا 

فددي االجتيدداد ًيددد هسددتد  بددو  رددو أ  كدد  مجتيددد مالددهب ًلرقابدد  اآلخدد  أ  هقددً  لددم هالدد ح 

ت ك تعصهفيم ًال خبلؾ في ت ك تعصهؾ المجتيد ًإ  أخطأ إذا بذ  ًسعو في  بإالابة الطابفته  ب 

  . (4 االجتياد ًهللا أ رم"

 -ًلقد ذك  شهخ اإلسبلم اب  تهمهة ما فحًاه أ  له  م  أحد م  العرماء هتعمد مخالفة الصبدي 

ب  م  تد ك العمد  بالحددهث فدإ  ذلدك هقدع مدصيم لسدبب شد  ي معتبد  فدي  - رهو الالبلو ًالسبلم 

الش هعة الؽ اء ًالمجتيد معذً  فهما أخطأ بدو مد  األحكدام فكدٌ  هالدهب ًهخطدا ًأمدا مد  خدالؾ 

 دددم ا تقدداد  بًتددو  دد  الصبددي  رهددو الالددبلو  األول: لثالثببة أسببباب:ث الالددحهح، فهكددً  ذلددك الحددده

أ  الحددددهث  والثالبببث:أ  الصبدددي  رهدددو الالدددبلو ًالسدددبلم لددم هددد د ظددداى  الرفدددظ.  الثبببانً:ًالسددبلم. 

 .  (5 مصسًخ

                                                           

 9ٔ9ٙ يم الحدهث  -ٓٔ٘ٔ/ٗ –باب إذا حكم الحاكم فأالاب  –كتاب اال تالام بالسصة  –البخا ي ( 1 

 .8ٖٔ/ٓٔش ح الحهح البخا ي الب  بطا   -( 2 

 9ٓٗ يم الحدهث  -ٓٔ٘ٔ/ٗ -باب البلو الخًؾ  –كتاب الالبلو  –( البخا ي 3 

 .98/ٕٔ( ش ح الصًًي  رو مسرم 4 

م  بدد الد حم  بد  7ٖ،ٕ(، طٕٖٕ/ٕٓىدـ(، مجمدًع الفتداًى  7ٕ8الح اصدي  ( أحمد ب   بدد الحردهم بد  تهمهدة 5 

 م.99٘ٔىـ/ٙٔٗٔمجمع المرك فيد لطبا ة المالحؾ الش هؾ، المدهصة الصبًهة محمد ب  ياسم 
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ًيد ال ح العرماء ًاألبمة ًأالحاب المذاىب أ  الحدهث إذا خالؾ يًليم فه د يًليم ًهؤخذ 

هصقادً  لرحق ًه جعً  إلهو، ًإذا يالًا يًاًل  م بدا ليدم أصدو هخدالؾ  - حميم هللا  -بالحدهث فكاصًا 

الصص الصبًي  جعًا إلو الصص، ًأفتًا بو اذا كا  ال هعا ض صاًلا آخ  أً لم هك  مصسًًخا أً كا  

  مة سبب همصعو م  األخذ بو. 

أصدو يدا : "إذا الدح الحددهث فيدً مدذىبي،  ًذك  اب   ابده  الحصفي    أبي حصهفة ما فحًاه

ًيالدد بددذلك إذا خددالؾ كبلمددو كتداب هللا أً سددصة  سددًلو  رهددو الالدبلو ًالسددبلم فقًلددو هتدد ك ًُهتبددع 

 .  (2 ، ًصق  م   ذلك    مالك (1 الصص م  الكتاب أً السصة الالحهحة"

ه مالًكدا ًجاء    أحمد ب   بد ال حم  ب  أخي ب  ًىب، يا : "... سمعه  مي هقً  سدمع

سب     تخره  أالابع ال جره  في الًضًء فقا  له  ذلك  رو الصا  يا  فت كتو حتو خؾ الصدا ، 

فقره لو:  صددصا فدي ذلدك سدصة. فقدا : ًمدا ىدي؟ يرده: حدد صا الرهدث بد  سدعد ًابد  ليهعدة ً مد ً بد  

الق شدي، الحا ث    هزهد ب   م ً المعاف ي    أبي  بد ال حم  الحبرو    المستً د ب  شدداد 

هددلك بخصالد ه مدا بده  أالدابع  جرهدو، فقدا : إ  ىدذا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -يا :  أهه  سً  هللا 

 .  (3 األالابع..." الحدهث حس  ًما سمعه بو يط إال السا ة  م سمعتو بعد ذلك هسأ  فهأم  بتخره 

ًالسبلم ًاتبداع  ًأما    الشافعي فقد جاء  صو ُصقً  ك ه و تبه  يد  حبو لرصبي  رهو الالبلو

أم ه ًال ح بأ  الحدهث أًلو باالتباع، ًأصو ميما أال  م  أالً  ًًضع م  يًا د فبل ه د بيا 

 .  (4 -الرو هللا  رهو ًسرم  -حدهث  سً  هللا 

أصددو يددا : إذا ًجدددتم فددي كتددابي خددبلؾ سددصة  - حمددو هللا  -ًيددا  الصددًًي: "... الددح  دد  الشددافعي 

ًد دًا يدًلي.  -الرو هللا  رهدو ًسدرم  -فقًلًا بسصة  سً  هللا  -م الرو هللا  رهو ًسر - سً  هللا 

ً ًي  صددو: إذا الددح الحدددهث خددبلؾ يددًلي فددا مرًا بالحدددهث ًات كددًا يددًلي أً يددا  فيددً مددذىبي 

 .  (5 ً ًي ىذا المعصو بألفاظ مخترفة"

                                                           

( إٌقا  همم أولً األبصبار لققتبداء ىـ8ٕٔٔالالح ب  محمد ب  صًح العم ي،  ٕٙ(  إهقاظ ىمم أًلي األبالا  1 

 . 98ٖٔ -به ًه  -دا  المع فة، ، ٔ، مٔ، طواألنصاربسٌد المهاجرٌن 

 .7ٓ/ٕ(  اب   بد الب ، جامع بها  العرم ًفضرو 2 

أبدً محمدد  بدد الد حم  بد  محمدد بد  إد هد  بد  المصدذ  التمهمدي،  7ٕ( مقدمة الج ح ًالتعده  الب  أبي حداتم 3 

، طبعددة مجردد  دابدد و 9، مٔ(، ط7ٕ/ٔ  مقدمببة الجببرح والتعببدٌلىددـ( 7ٕٖ   الحصظرددي، الدد ازي ابدد  أبددي حدداتم 

 م.9ٕ٘ٔ-ىـ7ٕٔٔاليصد -الدك   بحهد  آباد  -المعا ؾ الع ماصهة 

، ٔ(، ط89ٖ/ٔ٘  تبارٌخ دمشبقىدـ( 7ٔ٘( اب   ساك ،  ري ب  الحسد  بد  ىبدة هللا المعد ًؾ بداب   سداك   4 

 م.99٘ٔ -ىـ  ٘ٔٗٔؼ امة العم ًي، دا  الفك  لرطبا ة ًالصش  ًالتًزهع،  ،  م ً ب  8ٓم

، محمدد ٖٕ، مٔ(، طٖٙ/ٔ  المجموع شبرح المهبذب( الصًًي، هحهو ب  ش ؾ الصًًي محي الده  أبً زك ها، 5 

 مكتبة اإل شاد جدو. صجهب المطهعي، 
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العدهدو    العرماء التي تًالي باتبداع حددهث  سدً  هللا ًتحدذ  مد  ت كدو  ًمع ىذه الُصقً 

ً دم العم  بو، إال أصو هصبؽي أ  هعرم أ  ذلك له   رو إطبليو ب  يد حدذ  كدذلك العرمداء مد  صقد  

ؼ هددب الحدددهث ًمددا لددم هعمدد  بددو أحددد مدد  السددرؾ، فددبل بددد لمدد  أ اد العمدد  بالحدددهث أ  ال هعمدد  

قو بو أحد ًكذلك ال هعم  بما ذك  العرماء أ  العم  له   رهو ًىصاك مقدًاله بالؽ ابب ًما لم هسب

 دهدو م  التحذه  م  العم  باألحادهث التي صص العرماء أ  العم  لم هج   رهيدا، ًيدد أشده  إلهيدا 

في المحً  ال اصي الذي أشه  إلهو بعصًا  الحة مقًلة له   رهيا، ًحذ ًا كذلك م  اتباع الحدهث 

 دد  أيددًا  العرمدداء، إذ إ  الحدددهث فهددو الصاسددخ ًالمصسددًخ ًالالددحهح ًالضددعهؾ ًالمطرددق مجدد ًدا 

 ًالمقهد ًالعام ًالخاص فبل هصبؽي ألحد أ  هصف د بقً  لم هق  بو أحد م  العرماء. 

..  الحددهث مضدرة هللا لرفقيداء( ه هدد: أ  ؼهد ىم يدد ."يد يا  اب   ههصة:  (1 ًفي ىذا يا  القصاز ي:

 رو ظاى  حدهث، ًلو تأًه  م  حدهث ؼه ه، أً دله  هخفو، أً مت ًك أًجب ت كدو،  م  شهًبا 

 . (2 ]أً[ ؼه  شيء، ًىذا كرو ال هقًم بو إال م  استبح  في العرم، ًًيؾ  رو معاصهو

كما ًحذ  العرماء م  القً  م  ؼ هب الحدهث أل  في ذلك إشا و  رو شذًذه، فكهؾ هؤخذ 

هؾ هحدث بالؽ هب ًهت ك المشيً ؟  ًحذ ًا كذلك مد  القدً  بمدا بالؽ هب ًالمشيً  مًجًد فك

لم هق  بو أحد م  العرماء؛ أل  العرماء يد تبح ًا في الفقو ًالحدهث ً رمًا ما هعم  بو ًمدا هتد ك 

ًال هعم  بو ًلقد صق  ابد   جدب فدي شد حو  ردو العرد  أيدًااًل ك هد و  د  العرمداء ًتحدذه ىم مد  

 ؼ هب الحدهث. 

جب: "... ًيد كا  السرؾ همدحً  المشيً  م  الحدهث ًهذمً  الؽ هب مصو في الجمرة يا  اب   

ًمصو يً  اب  المبا ك: العرم ىً الذي هجصهك م  ىيصا ًم  ىيصا، هعصي المشديً ... ًبإسدصاده  د  

مالك يا : ش  العرم الؽ هب، ًخه  العرم الظاى  الذي يد  ًاه الصا . ً ًى محمدد بد  جداب   د  

 .  (3 "..   إب اىهم، يا : كاصًا هك ىً  ؼ هب الحدهث، ًؼ هب الكبلم. األ مش

ًكذلك صق  اب   بد الب     سفها  ال ً ي ًاألًزا ي صحً ما ذك  م   دم العم  بالؽ ابدب ًأّ  

له  ك  حدهث هعم  بو، فقا : "... حد صا حاتم الفاخ  ًكا   قة يا  سمعه سفها  ال ً ي، هقً : 

ب الحدهث  رو  بل ة أًجو حدهث أكتبو أ هدد أ  أتخدذه دهًصدا، ًحددهث  جد  أكتبدو إصي أحب أ  أكت

                                                           

 ىـ سدمع ٖٔٗىـ ًتًفي سصة  ٖٔٗ( أبً المط ؾ  بد ال حم  ب  م ًا  القصاز ي الق طبي األصدلسي ًلد سصة 1 

سده  أ دبلم   – المًطأ( م  أبي  هسو الره ي، ًسمع م : القاضي محمد ب  السرهم، ًأبدي جعفد  بد   دً  هللا 

 .ٕٖٖ/ٖٖالصببلء 

(، ٗٙ/ٔ الموطل  تفسٌر ىـ( ٖٔٗ(  بد ال حم  ب  م ًا  ب   بد ال حم  األصالا ي، أبً المط ؾ الَقَصاِز ي  2 

 م.8ٕٓٓ-ىـ9ٕٗٔلصًاد ، يط ، ، األستاذ الدكتً   ام  حس  الب ه  دا  إ/مٔط

 .ٖٕٕ( اب   جب، ش ح  ر  الت مذي 3 



 

 

27 

فأًيفو ال أط حو ًال أده  بو، ًحدهث  ج  ضعهؾ أحب أ  أ  فو ًال أ بأ بو، ًيا  األًزا ي: 

 .  (1 تعرم ماال هؤخذ بو كما تتعرم ما هؤخذ بو

ًإذا كا  سفها  ال ً ي يد ال ح بما سبق أصو يد جاءه أحادهث ال هعم  بيا، ب  ًإصو هكتب 

م  الحدهث ما ال هده  بو ًىً الجب  في الحدهث ًيد ذك  الذىبي  صدو فدي السده ، فقدا : "... يدا  

شعبة: ًاب   ههصو، ًأبدً  االدم، ًهحهدو بد  معده ، ًؼهد ىم: سدفها  ال دً ي أمهد  المدؤمصه  فدي 

 . (2 هث..."الحد

 . (3 ًيا  اإلمام أحمد ب  حصب : "... إهاك أ  تتكرم في مسألة له  لك فهيا إمام"

ًيا  الشاطبي: "... هجب  رو ك  صاظ  في الدله  الش  ي م ا او ما فيم مصو األًلً ، ًما كاصًا 

 . (4  رهو في العم  بو؛ فيً أح ى بالالًاب، ًأيًم في العرم ًالعم ..."

 . (5 ًيا : الحذَ  الحذَ  م  مخالفة األًله   فرً كا   م فض  ما؛ لكا  األًلً  أحق بو"

ًفي ىذا بها  مصيم أصو ال هصبؽي لم  اطرع  رو حدهث ما أ  هفتي بو يب  أ  هطرع ى  ىصاك 

م  م  يا  بو م  العرماء السابقه  أً  م  بو أم أصو م  الؽ ابب ًأصو ُ ّد م  الحدهث الشاذ، ًى  

 م  بو معتب   صد العرماء أم ؼرطو جميً ىم ًأظيد ًا بهدا  ضدعؾ تًجيدو ًالمسداب ؟ فدي ذلدك 

تصقسم إلو أيسام مصيا ما أجمع العرماء  رو ت ك العم  بو ًمصيا مدا اخترفدًا فهدو بده   امد  ًتدا ك 

 ؛ ًما أجمعًا  رو ت ك العم  بو فبل هجًز أ  هعم  بو ًمدا أجمدع  ردو أ  العمد  فهدو  ردو يدًله

فبل هجًز إحداث يً   الدث، بد  كهدؾ هعمد  بدو ًلدم ه بده  د  الالدحابة أصيدم  مردًا بدو ًىدم مد  

شيدًا التصزه  ً افقًا محمًدا  رهو الالبلو ًالسبلم ًكاصًا مم  أشا ًا  ردو الصبدي بدأمًٍ ، ًصدز  

 الق آ  بمًافقتيم.

                                                           

 .ٗ٘ٔ/ٔ( اب   بد الب ، جامع بها  العرم ًفضرو 1 

 .7ٖٕ/7( الذىبي، سه  أ بلم الصببلء 2 

االبد  الحفهدد: أحمدد بد   ىدـ(،  دم أكمريدا 8ٕٙىـ(،  بد الحردهم بد  تهمهدة  ٕ٘ٙ( مجد الده   بد السبلم ب  تهمهة  3 

، مطبعدة المددصي، ٔ،مٔط ‘ (، محمدد محهدي الدده   بدد الحمهدد8ٗٗ  المسودة فً أصول الفقبهىـ(. 7ٕ8 تهمهة 

 م. 9ٙٗٔ -ىـ  8ٖٗٔالقاى و، 

 .89ٕ/ٖ( الشاطبي، المًافقاه 4 

 .8ٕٓ/ٖ( الشاطبي، المًافقاه 5 
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 الفصل األول

  الفقهاء واألصولٌٌن  األسباب المتفق علٌها فً عدم جرٌان العمل بالحدٌث عند

الحدهث الصبًي ىً المالد  ال اصي مد  مالداد  التشد هع المتفدق  رهيدا بده  العرمداء كمدا ىدً 

 -مق   في أالً  الفقو، يا  الم داًي: "أدلة الفقو، ًالمتفق  رهو في الجمرة أ بع: الكتاب، ًالسصة 

، ًلك  تم  (1 األ بعة، ًم  صحا صحًىم"ًاإلجماع، ًالقها ، ًالم اد: اتفاق األبمة  -ًىذا ببل صزاع 

البها  في التميهد أ  ىصاك أسباب أده إلو ت ك العم  ببعض األحادهث الصبًهة، ًتم بها  القً  إصو 

ًسهقسدم الباحدث ىدذه  .له  كد  حددهث هؤخدذ بدو كمدا يدا  سدفها  ال دً ي أمهد  المدؤمصه  بالحددهث

 األسباب يسمه : 

  .لعرماء في بها  كًصيا سبب لت ك العم  بالحدهث الصبًيأسباب متفق  رهيا به  ا األول:

  .أسباب مخترؾ فهيا في بها  كًصيا م  أسباب ت ك العم  بالحدهث الصبًي الثانً:

ًال بد م  تع هؾ كرمة األسباب ًإهضاح المقالًد بيا فدي  صدًا  الفالد ؛ فاألسدباب جمدع 

 . (2 سبب، ًالسبب لؽة: ك  شيء هتًال  بو إلو ؼه ه

السبب م  الحبا  القدًي الطًهد ، يدا : ًال هدد و الحبد  سدببا حتدو ... اب  مصظً : " ًيا 

هالعد بو ًهصحد  بو ًفي الحدهث ك  سبب ًصسب هصقطع إال سببي ًصسبي الصسب بالًالدو ًالسدبب 

بالزًاج ًىً م  السبب ًىً الحب  الذي هتًال  بو إلو الماء،  م استعه  لك  مدا هتًالد  بدو إلدو 

 . (3 ؛ أي الًال  ًالمًداه"[ٙٙٔالبق و: ] َّ مئ خئ حئ ُّ تعالو شيء كقًلو 

  .(4 ًىً الذي هرزم م  جًده الًجًد ًم   دمو العدم ا:السبب اصطالحً 

ًاألسددباب المتفددق  رهيددا فددي الجمرددة ىددي متفددق  رهيددا بدده  العرمدداء مدد  حهددث السددبب، ًلكدد  

اخترؾ العرماء في التطبهقاه  رو ترك األسباب فإذا اتفق  رو السبب فبل هرزم م  ذلك االتفاق  رو 

التطبهق ًالصمًذج المذكً ؛ فحا  ىذه التطبهقاه كحا  معظدم مسداب  الشد ع تجدد فهيدا مد  خدالؾ 

                                                           

التحبٌببر شببرح ىددـ(، 88٘(  ددبلء الددده  أبددً الحسدد   رددي بدد  سددرهما  المدد داًي الدمشددقي الالددالحي الحصبرددي  1 

 دًض الق صدي، أحمدد السد اح، مكتبدة   بد ال حم  الجبد ه ، ،8م ،ٔط ،(9ٕٕٔ/ٖ فً أصول الفقه  التحرٌر 

 .مٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ  ال شد، ال هاض، 

 .٘٘ٗ/ٔ( اب  مصظً ، لسا  الع ب 2 

 .٘٘ٗ/ٔ( المالد  صفسو 3 

نهاٌببة السببول شببرح ىددـ( 77ٕالشددافعّي، أبددً محمددد، جمددا  الددده    (  بددد الدد حهم بدد  الحسدد  بدد   رددي اإلسددصًي4 

 .م999ٔ-ىـٕٓٗٔ ، دا  الكتب العرمهة، به ًه، لبصا ،ٔ، مٔ(، ط87  الوصول منها  
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د   رددو مذىبددو بددالمصقً  ًالمعقددً ، ًاألسددباب المتفددق  رهيددا فددي تدد ك العمدد  بالحدددهث التددي ًاسددت

تًال  إلهيا الباحث م  خبل  االستق اء في مظا  المدادو العرمهدة ىدي خمسدة أسدباب، ًتدم ت تهبيدا 

 :كما هري

 .صسخ الحدهث األول:

 .شذًذ الحدهث الثانً:

 .(-الرو هللا  رهو ًسرم  – الخاالة بالصبيكًصو م  األحكام  خالًالهة الحدهث  الثالث:

 .اإلجماع  رو  دم العم  بالحدهث الرابع:

 .ًيابع األ ها  الخامس:

ًىذه الخمسة أسباب التي يدد اتفدق  رهيدا الفقيداء ًاألالدًلهً  أصيدا مد  أسدباب تد ك العمد  

بالحدددهث الصبددًي مدد  حهددث كًصيددا سددبًبا، ًيددد هخترفددً  بالتطبهقدداه كدداختبلفيم فددي مسدداب  الصاسددخ 

ًالمصسددًخ ًكددً  الحدددهث شدداًذا أم ال، ًكددً  ىددذا العمدد  خدداص بددالصبي أم أصددو لمجمددًع األمددة ألّ  

لتأسي ب سً  هللا، ًكً  اإلجماع يدد اصعقدد  ردو تد ك العمد  بحددهث معده  أم ال، ًكدً  األال  ا

ًفددي ىدذه المباحددث الخمسدة التددي ذكدد   .حددهث مددا ىد  ىددً ًايعدة  دده  أم أصدو  ددام لمجمددًع األمدة

الباحث أصيا م  األسباب المتفق  رهيا في ت ك العم  بالحددهث الصبدًي سهًضدح المالدطرحاه مد  

ًجمع بعض الصماذج ًاألم رة التي ىي م  التطبهقاه التي تصد ج تحده كد  سدبب  ؼه  إطالة فهيا،

م  ترك األسباب، إذ إ  المقالًد جمع األسدباب ًتًضدهحيا ًبهدا  كًصيدا مد  أسدباب تد ك العمد  

بالحدددهث الصبددًي مددع ضدد ب األم ددا  ًالصمدداذج المؤهدددو لددذلك ًالتطبهقدداه فددي العبدداداه تتعرددق فددي 

أً في الالهام أً في الزكاو أً في الح ، ًفدي الؽالدب سدهجمع الباحدث بده   الطيا و أً في الالبلو

تطبهقه  في العباداه لرتم ه   رو السبب المذكً  ًأمدا المعدامبله؛ فالمقالدًد مصيدا المعصدو األ دم 

ًيددد أطرددق  رهيددا مددا  الددذي هشددم  المعاًضدداه المالهددة ًالصكدداح ًالمخاالددماه ًالت كدداه ًالحدددًد

الصدا  بعضديم الدبعض فبيدذا هشدم  كد  مدا خدبل العبداداه ممدا لدو حكدم فدي  هسمو بتصظدهم  بليداه

ًفددي الؽالددب سددهذك  الباحددث تطبهقدده  مدد  المعددامبله لرتم هدد   رددو السددبب   (1 الشدد هعة اإلسددبلمهة

  .المذكً  إ  شاء هللا تعالو

                                                           

 .8ٔ/ٔ، ًالفقو اإلسبلمي ًأدلتو 79/ٔ( حاشهة اب   ابده  1 
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 المبحث األول

 النسخ

  .الصق  أً اإلزالة النسخ لغة:

يا  يدًم: يهاسدو  فدع  .ًالخاء أال  ًاحد، إال أصو مخترؾ في يهاسويا  اب  فا  : "الصً  ًالسه  

 .يالًا: الصسخ: صسخ الكتداب .ًيا  آخ ً : يهاسو تحًه  شيء إلو شيء .شيء ًإ باه ؼه ه مكاصو

 . (1 ًالصسخ: أم  كا  هعم  بو م  يب   م هصسخ بحادث ؼه ه"

ًيا  اب  مصظً : "صسخ الشيء هصسخو صسًخا ًاصتسدخو ًاستصسدخو اكتتبدو  د  معا ضدو التيدذهب الصسدخ 

اكتتابك كتاًبا    كتاب ح ًفدا بحد ؾ ًاألالد  صسدخة ًالمكتدًب  صدو صسدخة؛ ألصدو يدام مقامدو ًالكاتدب 

 َّ جف مغ جغ مع جع مظ ُّ صاسددخ ًمصتسددخ ًاالستصسدداخ كتددب كتدداب مدد  كتدداب، ًفددي التصزهدد : 

؛ أي صستصسدخ مدا تكتدب الحفظدة فه بده  صدد هللا ًفدي التيدذهب أي صدأم  بصسدخو ًإ باتدو [9ٕ]الجا هة: 

 . (2 ًالصسخ إبطا  الشيء ًإيامة آخ  مقامو"

 :ًم  ىصا هعرم أ  الصسخ في أال  الرؽة، هقًم  رو أحد معصهه 

الصق  ًم  ذلك أ  تقًم بصق  ما في الكتاب م  العردم ًتكتبدو فدي ك اسدة بمعصدو صقد  مدا فدي  األول:

 .الكتاب م  الخط ًىً ما هسمو في   فصا بصسخ ما في الكتاب

ا مد  المكتدب ًتضدع  الثانً: اإلزالة ًىً أ  ت فع شهبا  م تضع شهًبا آخ  مكاصو كدأ  ت فدع كتاًبد

 كتاًبا آخ .

 . (3 ح:  فع الحكم ال ابه بخطاب متقدم بخطاب مت اخ  صوًأما الصسخ في االالطبل

 . (4  فع حكم ش  ي بدله  ش  ي مت اخ"... ًيا  اب  الصجا : "

ًالتع هؾ هد   رو ًجًد حكم ش  ي معمً  بو ًلك  تم إهقاؾ العم  بيذا الحكم ًاسُتبد  

بهصيما مدو بحهث تم العم   بحكم آخ ؛ فالحكم األً  متقدم ًال اصي متأخ  ًالش ط في ذلك أ  هكً 

بالحكم األً  ًبعد فت و م  العم  بدو تدم اسدتبدالو بحكدم آخد ؛ فدالحكم األً  ىدً المصسدًخ ًالحكدم 

ًالصسخ في أالرو هتعرق باألحكام الفقيهة ال بأحكام العقهدو، إذ إّ  أحكام الفقو ىي  .ال اصي ىً الصاسخ
                                                           

 ٕٗٗ/٘معجم مقاهه  الرؽة  -( اب  فا  1 

 ٔٙ/ٖلسا  الع ب  -( اب  مصظً 2 

 ٕٔٗ/ٔ ًضة الصاظ   -( اب  يدامة3 

 ٕٙ٘/ٖش ح الكًكب المصه   -( اب  الصجا 4 
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  إمددا أ  هكددً  بدداألخؾ ًذلددك إلظيددا   حمددة هللا األحكددام الشدد  هة العمرهددة يابرددة لرتؽههدد  ًالتبددده

بعبداده، أً باأل قدد  ًذلددك لهختبدد  هللا تعددالو  بدداده أهالددب ً   رددو أمدد ه ًهمت رددً  أم ال أمددا أحكددام 

   .(1 العقهدو فيي  ابتة في أالريا ال تقب  التبده  ًالتؽهه 

الؽدد اء جدداءه ًالصسددخ ال هكددً  إال فددي زمدد  الصبددي ًال هكددً  بعددده؛ أل  أحكددام الشدد هعة 

أحكاميا م  هللا ًبعد مًه الصبي اصقطع الًحي م  السماء فهستحه  أم  الصسخ ًالكبلم في الصسدخ فدي 

ىذا المبحث سهقال ه الباحدث  ردو مدا هتعردق بدأم  السدصة الصبًهدة فقدط، ًلد  هدذك  مدا هتعردق بدالق آ  

اذج م  السدصة الصبًهدة الك هم ًذلك مصًعا م  الخ ًج    مقالًد البحث، ًذلك م  خبل  ض ب الصم

المطي و ًلقد جاء التال هح بًجًد الصسخ في ش هعتصا م  خبل  الق آ  ًالسدصة، يدا  هللا تعدالو: 

  .[ٙٓٔ]البق و:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ 

، ما صصق  م  حكم آهة إلو ؼه ه، فصبدلو َّ جم يل ىل مل ُّ  : (2 ًيا  اب  ج ه ... يا  اب  ك ه : "

ًصؽه ه، ًذلك أ  صحً  الحبل  ح اًما، ًالح ام حبلاًل، ًالمباح محظدًً ا، ًالمحظدً  مباًحدا، ًال 

هكً  ذلك، إال في األم  ًالصيي ًالحظ  ًاإلطبلق ًالمصع ًاإلباحة، فأمدا األخبدا  فدبل هكدً  فهيدا 

  . (3 "...صاسخ ًال مصسًخ

زً ًىا، ًصيهتكم    لحًم األضاحي فًق ًيا   رهو الالبلو ًالسبلم: "صيهتكم    زها و القبً  ف

 بلث فأمسكًا مدا بددا لكدم ًصيهدتكم  د  الصبهدذ إال فدي سدقاء فاشد بًا فدي األسدقهة كريدا ًال تشد بًا 

  . (4 مسك ا"

ًالحددهث ًاضددح فدي تالدد هحو  د  ًجددًد حكددم سدابق  ددم أخبد  الصبددي بتد ك الحكددم السددابق 

 دد  ادخددا  لحددًم  :الثببانًالصيددي  دد  زهددا و القبددً   ددم أباحيددا ً :فبباألولًالعمدد  بددالحكم البلحددق؛ 

 ى أي مد  األضاحي فًق  بل ة أهام ًكا  ذلك م  أج  الدافة كما جداء بهدا  ذلدك فدي أحادهدث أخد

                                                           

 .9ٗ٘/ٖش ح الكًكب المصه   -، ًاب  الصجا 7ٗٔ/ٖالبح  المحهط  –( الز كشي 1 

 .7ٙٗ/ٕ( الطب ي، جامع البها  في تأًه  الق آ  2 

تفسببببٌر القببببرآن ىددددـ( 77ٗإسددددما ه  بدددد   مدددد  بدددد  ك هدددد  الق شددددي الدمشددددقي   88ٔ/ٔ( تفسدددده  ابدددد  ك هدددد  3 

 م.99ٗٔىـ/ٗٔٗٔ الفك ،  ، محمًد حس ، دا  ٗ، مٕ( ط88ٔ/ٔ الع ٌم

 بدو  دز ًجد  فدي زهدا و  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -باب استبذا  الصبي الرو هللا  -كتاب الجصابز -( الحهح مسرم4 

 977 يم الحدهث  -ٕٕٙ/ٙيب  أمو 
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 م   (1 الصيي    ش ب الصبهذ إال في السقاء :الثالثلهكم  م أباح ليم ذلك ًأج  الجما ة التي جاءه إ

  .ما فهو مسكً اأباح األسقهة كريا إال 

 .(2 "...ىذا الحدهث مما ال ح فهو بالصاسخ ًالمصسًخ... يا  الصًًي: "

 (3 :ًالصسخ هظي  م  خبل  أ بعة أمً ، ىي

بالتال هح م  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أصو صيو  د  كدذا  دم أباحدو، أً العكد  كدأ  صيدو  أولها:

  .   أم   م أباحو

هكً  باإلخبا  م  الالحابي كا  آخد  أمد  الصبدي  دم هدذك  حكًمدا شد  ًها أمد  بدو الصبدي أً  الثانً:

  .صيو  صو  م أم  بخبلفو أً فع  خبلفو  رهو الالبلو ًالسبلم

أ  هكً  ىصاك حده ا  ال همكد  الجمدع بهصيمدا إذ إّ  األالد  الجمدع بده  األحادهدث أل مدا   الثالث:

م  بيا ال لتيم  فدإ  تعدذ  الجمدع كدً  الحكدم مختردؾ مد  الدلهره ؛ أل  الش هعة جاءه لهع

  .ك  ًجو صظ  آصذاك في المتقدم مصيما ًالمتأخ  لهع ؾ الصاسخ م  المصسًخ

أ  هصعقد اإلجماع  رو  ددم العمد  بحددهث مدا؛ أل  اإلجمداع حجدة بذاتدو ًىدً مالدد  مد   الرابع:

  .مالاد  التش هع المتفق  رهيا ًم   لذلك بحدهث يت  شا ب الخم  بال ابعة

ًالعرم بالصاسخ ًالمصسًخ م  ميماه الش هعة اإلسبلمهة فكهؾ هستطهع أ  هفتي المفتي أً أ  

هللا في مسألة ما ًىدً ال هعردم صاسدخ الحددهث مد  مصسدًخو؟ ً صدد هقضي القاضي أً أ  هذك  حكم 

 دم العرم بالصاسدخ ًالمصسدًخ فهخشدو أ  هحكدم بالمصسدًخ ًهتد ك الصاسدخ ًليدذا اىدتم العرمداء بعردم 

"أ   (4 فعد  أبدي  بدد الد حم  السدرمي: .- م ضدي هللا  دصي -الصاسخ ًالمصسًخ مصذ  يدد الالدحابة 

يدا :  .يدا : ال .أتدو  ردو يداٍض، فقدا  لدو: ىد  تعردم الصاسدخ مد  المصسدًخ - ضي هللا  صدو  - رها 

  . (5 ىركه ًأىركه"

                                                           

(، 89/ٓٔ فتا الباري شرح صحٌا البخاريىـ( 8ٕ٘( أحمد ب   ري ب  حج  أبً الفض  العسقبلصي الشافعي  1 

 . 79ٖٔبه ًه،  -محب الده  الخطهب دا  المع فة  ٖٔ، مٔط

، م  ماصهددة ٕ(، طٖ٘ٔ/ٖٔ  شببرح النببووي علببى صببحٌا مسببلم( ـىدد7ٙٙ( هحهددو بدد  شدد ؾ بدد  مدد ي الصددًًي  2 

 . 9ٕٖٔالع بي، به ًه،    إحهاء الت اث  ش ، دا

 ( المالد  السابق.3 

الكدًفي،    بهعدة بد  حبهب ب  هللا  بد العرم، اإلمام، الكًفة، ، مق ئ حبهب ب  هللا  بد السرمي ال حم   بد أبً (4 

 ً د ض فهدو، ًميد  ًجدًده، القد آ ، يد أ .-ًسدرم   رهدو هللا الدرو - الصبي حهاو في مًلده الالحابة، أًالد م 

 .مسعًد ًاب   ري، ً رو - برؽصا فهما -   ما   رو

 .98ٕ/7سه  أ بلم الصببلء  –الذىبي  –ًطابفة  ً  ما ،  م ،:    ًحدث

 .7ٔٔ/ٓٔ -باب إ م م  أفتو أً يضو بالجي  -كتاب آداب القاضي  -سص  البهيقي -( البهيقي5 
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 ًلقد أًلفه مؤلفاه  دو في الصاسخ ًالمصسًخ، ًتم جمع األحادهث المصسًخة ًكاصه يسمه :

فهما صسخ م  الق آ ، م  : كتاب الصاسخ ًالمصسًخ في الق آ  العزهز ًما فهو م  الفد ابض  األول:

، (ىدـ ٕٕٗ لسص  ألبي ُ بهد القاسم ب  سبلّم ب   بد هللا اليد ًي البؽددادي المتدًفو سدصة ًا

ددا  أحمددد بدد  محمددد بدد  إسددما ه  بدد  هددًص   ًكتدداب الصاسددخ ًالمصسددًخ ألبددي جعفدد  الصَّحَّ

  .ىـ(8ٖٖالم ادي الصحًي المتًفو سصة  

ا: ًٌ دهث ألبي  بد هللا أحمد ب  محمد فهما صسخ م  السصة الصبًهة ككتاب الصاسخ ًالمصسًخ م  الح ثان

ىـ(، ًكتاب صاسخ الحدهث ًمصسًخو ألبي بك  أحمد ب  محمدد بد  ٕٔٗب  حصب  الشهباصي  

ىـ(، ًلسه ىصا في الدد  ٕٔٙىاصا الطابي المع ًؾ باأل  م اإلمام الحافظ المتًفو سصة  

ىصداك ؼهد  مدا ذك  المؤلفاه في الصاسخ ًالمصسًخ ًلكد  لبهدا  أ  الكتابدة فدي ذلدك يدهمدة ً

  .ذك  الك ه 

ًأما أصًاع الصسخ فقد هكً  الصسخ ال هًحا، ًيد هكً  ضمصًها؛ فالال هح كما م  في الحدهث السابق 

 (1 :-الرو هللا  رهو ًسرم  -ًىً أ  هذك  الصاسخ ًالمصسًخ في سهاق ًاحد ًكذلك يً   سً  هللا 

الصساء ًإ  هللا يد ح م ذلدك إلدو هدًم "ها أهيا الصا  إصي يد كصه أذصه لكم في االستمتاع م  

  . (2 القهامة فم  كا   صده مصي  شيء فرهخ  سبهرو ًال تأخذًا مما آتهتمًى  شهًبا"

فالحدهث تم التال هح فهو بإباحة المتعة في الصساء  م ذك  التح هم  رو ذلك إلدو هدًم القهامدة 

ي أخدد  أً العكدد  ًآصددذاك ًذلددك بددأ  هبددهح فددي حدددهث  ددم هحدد م فدد (الضددمصي ًأمددا ؼهدد  الالدد هح 

فسهظي  التعا ض به  الحكمه  ً صد مع فدة التدا هخ هعد ؾ الصاسدخ مد  المصسدًخ ًم دا  ذلدك مدا 

  . (3 جاء

  . (4 ، هقً : أفط  الحاجم ًالمحجًم"-الرو هللا  رهو ًسرم  -    ًبا  يا : "سمعه الصبي 

الدرو هللا  –مدا: أ  الصبدي  – ضدي هللا  صدو  –ًجاء في حدهث آخ      ك مدة  د  ابد   بدا  

  . (5 "احتجم ًىً مح م ًاحتجم ًىً الابم": – رهو ًسرم 

                                                           

 .9ٕٔالفحة  -أالً  الفقو  –( أبً زى و 1 

 ٙٓٗٔ يم الحدهث  -ٕٖٔ/ٗ -باب صكاح المتعة  –الصكاح كتاب  –( مسرم 2 

 .9ٕٔأالً  الفقو  –( أبً زى و 3 

 8ٓٙٔ يدم الحددهث ،ٖ٘ٔ/ٔ -بداب مدا جداء فدي الحجامدة لرالدابم  –كتاب الالهام  -سص  اب  ماجو -( اب  ماجة4 

 7ٖ٘/ٔ الححو األلباصي ًاأل صؤًط في التعرهق  رو سص  اب  ماجة

 8ٖٙٔ يم الحدهث  – 8٘ٙ/ٕ –باب الحجامة ًالقيء لرالابم  –م كتاب الالً -( البخا ي5 
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فالحدهث األً  هخب  أ  م  احتجم ًىً الابم أفط ، ًالحدهث ال داصي هخبد  أ  الصبدي احدتجم ًىدً 

الابم، فبهصيما تعا ض في الظاى  ًال همك  الجمع بهصيما ًال اصي صاسخ لؤلً ، يا  اب  حجد  فدي 

ًؼهد ه فهدو دلهد   ردو أ  حددهث أفطد  الحداجم ًالمحجدًم مصسدًخ؛   (1 يا  ب   بد الب ... الفتح: "

  .(2 ألصو جاء في بعض ط يو إ  ذلك كا  في حجة الًداع ًسبق إلو ذلك الشافعي"

ًاألحادهدث المصسددًخة جمعيدا العرمدداء فدي مالددصفاتيم مددع صاسدخيا ًبرددػ  ددد األحادهددث التددي 

الصاسددخ ًالمصسددًخ سددتمبة ًسددتة ًسددبعً  حدددهً ا ذكدد  فهيددا الحدددهث جمعيددا ابدد  شدداىه  فددي كتابددو 

المصسًخ ًصاسخو م  السصة، ًأما األ  م الطابي الاحب أحمد اب  حصبد  فقدد جعريدا ضدم  أبدًاب، 

فكاصه ستة ً ماصه  باًبا م تًبا ت تهًبا حسب المًضًع، ًأمدا ابد  الجدًزي ففدي كتابدو إ دبلم العدالم 

مصسًخو فقد جمع أ بعمبة ًحدهث ًاحد في الصاسخ ًالمصسدًخ، ًممدا بعد  سًخو بصاسخ الحدهث ً

جزم بو في الش هعة أصو ال هجًز العم  بالحدهث المصسًخ ًم   مد  بدو فقدد خدالؾ الشد هعة؛ أل  

المصسًخ يد  م  بو فت و فكا  مشد ًً ا  دم صيدو  صدو الصبدي ًذكد  حكًمدا أخد  مخالفدا لمدا كدا  يدد 

  .  هعم  بالحدهث المصسًخش  و؛ فبل هح  لمسرم أبدا أ

  . (3 فهجب العم  بالصاسخ ًال هجًز العم  بالمصسًخ"... يا  الس خسي: "

، ًصددص ابدد  حددزم  رددو  دددم جددًاز العمدد   (4 ًصددص الجالدداص  رددو  دددم جددًاز العمدد  بالمصسددًخ

  . (5 بالمصسًخ

م هكدً  بمدا اسدتق  ًيا  اب  تهمهة ما فحدًاه أ  االيتدداء ًالتأسدي ب سدً  هللا  رهدو الالدبلو ًالسدبل

 . (6  رهو األم  ًما كا  مصسًًخا فهصقطع فهو التأسي ًااليتداء

  .(7 مع فة الصاسخ م  المصسًخ مخافة أ  هقع في الحكم بالمصسًخ المت ًك"... ًيا  السبكي: "

  

                                                           

 .ٕٖٗ/ٖاالستذكا   -( اب   بد الب 1 

 .78ٔ/ٗفتح البا ي  -( اب  حج 2 

 .ٖٔ/ٕ( أالً  الس خسي 3 

 .9ٖٕ/ٕالفالً  في األالً   -( الجالاص4 

(، 8ٙٙ/ٔٔ  المحلى باآلثبارىـ( ٙ٘ٗ( أبً محمد  ري ب  أحمد ب  سعهد ب  حزم األصدلسي الق طبي الظاى ي  5 

 به ًه. –دا  الفك  ٕٔم ، ٕ(، ط8ٙٙ/ٔٔ 

، د. محمد  شاد سالم، دا  ٕ،مٔ(، ط7ٕٙ/ٔ  جامع الرسائلىـ( 7ٕ8( أحمد ب   بد الحرهم ب  تهمهة الح اصي  6 

 م.ٕٔٓٓ -ىـ ٕٕٗٔال هاض،  –دا  العطاء 

رددو مصيدداج الًالددً  إلددو ىددـ( اإلبيدداج فددي شدد ح المصيدداج  7٘ٙ(  رددي بدد   بددد الكددافي السددبكي تقددي الددده   7 

 به ًه. –، دا  الكتب العرمهة ٖ،مٔ(، طٕ٘٘/ٖاألالً  لربهضاًي    رم 
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 . (1 ًالصسخ هبط  داللة المصسًخ في مستقب  الزما  بالكرهة"... ًيا  الؽزالي: "

بما تم صقرو    األبمة األ بلم مما ىً معرًم بالض ً و  صددىم حتدو أصدو لدم ًهكتفي الباحث 

هخالؾ أحد في ذلك أ  الحكم المصسًخ ال هعّد م  األحكام المعمدً  بيدا ًال هجدًز العمد  بدو بحدا  

بدد  إ  العمدد  بددو هعددد مخالًفددا لرشدد ع؛ أل  الشدد ع جدداء بددو ابتددداء  ددم ألؽدداه لحكمددة بالؽددة فأفعددا  هللا 

و كريددا مدد  الحكمددة ال باصهددة ًذلددك  حمددة لرعبدداد إ  كددا  الحكددم لؤلخددؾ أً اختبددا  ليددم ًتشدد هعات

  .، ًهللا أ رم (2 بحالً  االمت ا  مصيم أم الجزع ًالسخط إ  كا  الحكم لؤل ق 

 المطلب األول

  من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث بسبب النسخ فً العبادات

مد  الحددهث الصبدًي التدي لده   رهيدا  سهذك  الباحث فدي ىدذا المطردب بعدض التطبهقداه

العم  في باب العباداه بسبب الصسخ ًالتي صص  رهيا العرماء أصيا مصسًخة، ًىدذا ال هصفدي أ  

ىصاك م   م  بيا ًلك  الؽالب م  العرماء ًما  رهو جميً ىم  دىا م  األحادهث المصسًخة 

  .بيا ًت ك العم 

 التطبٌق األول 

 من الطهارة: نسخ عدم وجوب الغسل على من جامع زوجته بغٌر إنزال 

كا  في بداهة التش هع أ  مد  جدامع زًجتدو ًلدم هصدز ، فرده   رهدو ؼسد  إال أ  هصدز  فدإ  

  .جامع زًجتو ًلم هصز  فره   رهو ؼس 

 :التً تشهد لما ذكر اآلثارذكر األحادٌث و

 ضدي  -   أبي سرمة أ   طاء ب  هسا  أخب ه أ  زهد ب  خالد أخب ه أصو سألو   ما  بد   فدا  

 .، يره: "أ أهه إذا جامع فرم هم ؟ يا    ما  هتًضدأ كمدا هتًضدأ لرالدبلو ًهؽسد  ذكد ه-هللا  صو 

فسدأله  د  ذلدك  رهدا ًالزبهد  ًطرحدة  .-الرو هللا  رهو ًسرم  -يا    ما  سمعتو م   سً  هللا 

 .(3 م فأم ًه بذلك"- ضي هللا  صو  -ًاب  أبي كعب 

                                                           

، محمدد ٔم ،ٔ(، ط89ىدـ(، المستالدفو فدي  ردم األالدً    ٘ٓ٘( محمد ب  محمد الؽزالي أبً حامدد الؽزالدي  1 

 . ٖٔٗٔبه ًه -السبلم  بد الشافي دا  الكتب العرمهة   بد 

 .88ٔ/ٔ( تفسه  اب  ك ه  2 

 77ٔ - 77/ٔ -باب م  لم ه  الًضًء إال م  المخ جه  م  القب  ًالدب  -كتاب الًضًء –( البخا ي 3 
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ً   ىشام ب    ًو يا  أخب صي أبً أهًب يا  أخب صي أبي بد  كعدب أصدو يدا : "هدا  سدً  هللا إذا 

  . (1 يا : هؽس  ما م  الم أو مصو  م هتًضأ ًهالري" ؟جامع ال ج  الم أو فرم هصز 

أ س  إلو  ج  م  األصالا  فجاء  - رهو ًسرم الرو هللا  -ً   أبي سعهد الخد ي: أ   سً  هللا 

 -فقدا   سدً  هللا  .فقدا : صعدم .لعرصدا أ جرصداك": -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ً أسو هقط  فقا  الصبي 

 . (3  (2 : إذا أ جره أً يحطه فعرهك الًضًء"-الرو هللا  رهو ًسرم 

جامع ًلم هصدز  أصيدا كاصده فدي إ  ىذه األحادهث التي تأم  بالًضًء لم    (4 ًيا  جمع م  العرماء

بداهة التش هع في الد  اإلسبلم ًأصيا صسخه بأحادهث أخ ى تد   رو ًجًب الؽس  م  الجمداع، 

 ًإ  لم هصز  ًم  ىذه األحادهث الصاسخة لرحكم األً ، ما هري: 

   أبي مًسو، يا : "اخترؾ في ذلك  ىط م  المياج ه ، ًاألصالا  فقا  األصالا هً : ال هجب 

ًيا  المياج ً : بد  إذا خدالط فقدد ًجدب الؽسد ، يدا : يدا  أبدً  .الؽس  إال م  الدفق أً م  الماء

أً هدا أم  -مًسو: فأصا أشفهكم مد  ذلدك فقمده فاسدتأذصه  ردو  ابشدة فدأذ  لدي، فقرده ليدا: هدا أمداه 

كصده إصي أ هد أ  أسألك    شيء ًإصي أسدتحههك، فقالده: ال تسدتحهي أ  تسدألصي  مدا  -المؤمصه  

 . (5 ساببًل  صو أمك التي ًلدتك، فإصما أصا أمك، يره: فما هًجب الؽس ؟ يالده  ردو الخبهد  سدقطه"

: "إذا جرد  بده  شدعبيا األ بدع ًمد  الختدا  الختدا  فقدد -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -يا   سدً  هللا 

 . (6 ًجب الؽس "

ياله إ   جبًل  -  رهو ًسرم الرو هللا -ً   جاب  ب   بد هللا    أم كر ًم     ابشة زًج الصبي 

 دد  ال جدد  هجددامع أىرددو  ددم هكسدد  ىدد   رهيمددا الؽسدد   -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -سددأ   سددً  هللا 

  . (7 : إصي ألفع  ذلك أصا ًىذه  م صؽتس "-الرو هللا  رهو ًسرم  -فقا   سً  هللا  .ً ابشة جالسة

                                                           

 .89ٕ يم الحدهث  -.ٔٔٔ/ٔ -باب ؼس  ما هالهب م  ف ج الم أو  -كتاب الؽس   –( المالد  صفسو 1 

(  أ جرصاك( م  اإل جا  ًأ جرو استح و ًالعجرة الس  ة ًمعصاه أ جرصاك    ف اغ شؽرك ًحاجتك  مدا كصده 2 

ابد   – فهو م  الجماع.  يحطه( أي لم تصز  في الجماع مستعا  م  يحدًط المطد  ًىدً اصحباسدو ً ددم صزًلدو

 8ٕٗ/ٔفتح البا ي  –حج  

 يم الحددهث  -77/ٔ -ًء إال م  المخ جه  م  القب  ًالدب  باب م  لم ه  الًض -كتاب الًضًء  –( البخا ي 3 

ٔ78. 

 .7ٕٙ/ٔاالستذكا   –اب   بد الب   ( 4 

 .ٔٗ/ٗش ح الصًًي  رو مسرم  –( معصاه الادفه خبه ا بحقهقة ما سأله  صو  ا فا بخفهة ًجرهة حاذيا فهو 5 

 يدم الحددهث  -7ٕٔ/ٔ -قداء الختداصه  بداب صسدخ المداء مد  المداء ًًجدًب الؽسد  بالت -كتاب الحدهض  –( مسرم 6 

ٖٗ9 

 يدم  -87ٔ/ٔ -بداب صسدخ المداء مد  المداء ًًجدًب الؽسد  بالتقداء الختداصه   -كتاب الحدهض  –( المالد  صفسو 7 

 .ٖٓ٘الحدهث 
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ًكا  في زماصو خم   ش   -ًسرم الرو هللا  رهو  -ًيد كا  أد ك الصبي  -ً   سي  األصالا ي 

الفتهدا التدي كداصًا هقًلدً : "المداء مد  المداء  خالدة  خالديا   ّ حد صي أبي بد  كعدب: إيا   -سصة 

  .  (1 في أً  اإلسبلم  م أم  بالؽس  بعدىا" -الرو هللا  رهو ًسرم  - سً  هللا 

  ًأ  هصدزذك  بعض العرماء الذه  ال حًا بصسخ  ددم ًجدًب الؽسد   ردو مد  جدامع ًلدم 

  .ع ًإ  لم هصز امالًاجب  رهو الؽس  بعد الج

ا رم أ  األمة مجتمعو اآل   رو ًجًب الؽس  بالجماع ًا  لدم هكد  معدو إصدزا  ... يا  الصًًي: "

ال بداإلصزا   دم  جدع بعضديم ما ة م  الالحابة  رو أصدو ال هجدب إً رو ًجًبو باإلصزا  ًكا  ج

 . (2 ًاصعقد اإلجماع بعد اآلخ ه "

إصما ىً فهما ه ى الصابم  ، (3 (إصما الماء م  الماء ما أ  حدهث  - ضي هللا  صو  -ذىب اب   با  ً

 . (4 الصابم فإ  أصز  الماء ًجب  رهو الؽس  ًإ  لم هصز  الماء فره   رهو ؼس 

ًىذا بها  م  الصًًي أ  األمة أجمعه  رو ًجًب الؽس  لم  جامع ًإ  لم هصز  ًأ  مدا مضدو 

  .هد   رو  دم ًجًب الؽس  إصما ىً مصسًخ ًال هجًز العم  بو لًجًد الصاسخم  الحدهث الذي 

جع  الماء م  المداء  خالدة فدي أً   -الرو هللا  رهو ًسرم  -إ   سً  هللا ... ًيا  اب  بطا : "

 . (5 "...اإلسبلم،  م صيو    ذلك

 .لم هصز  ًبذلك هتبه  أ   دم الؽس  مصسًخ ًأ  الًاجب الؽس   رو م  جامع أصز  أم

 التطبٌق الثانً

 النسخ فً بعض كٌفٌة أداء الصالة

األال  في الالبلو  صد ال كًع أ  هضع المالري هدهو  رو  كبتهو ًأ  هف ج به  أالدابعو، 

ًلك  ىذا ما استق   رهو األم  ًأما في بداهة التش هع كا  الصبي  رهو الالدبلو ًالسدبلم هطبدق كفهدو 

  .لحدهث الذي  ًاه مسرم في الحهحوًهضعيما به   كبتهو كما جاء في ا

                                                           

،  ٗ،مٕط ٔ(ٕٔٔ/ٔىدـ( الدحهح ابد  خزهمدة   ٖٔٔ( محمد ب  إسحاق ب  خزهمة أبً بك  السرمي الصهسابً ي  1 

 ٕٕ٘ يم الحدهث  – . 97ٓٔ - 9ٖٓٔبه ًه،  -مي، المكتب اإلسبلمي مالطفو األ ظ محمد 

 .ٖٙ/ٗمسرم الحهح ش ح  -الصًًي ( 2 

 .9ٕٙ/ٔ –باب إصما الماء م  الماء  –كتاب الحهض  –( مسرم 3 

 .ٖٙ/ٗش ح الصًًي  رو مسرم  -الصًًي ( 4 

 .ٗٓٗ/ٔش ح الحهح البخا ي اب  بطا  ( 5 
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    رقمة ًاألسدًد أصيمدا دخدبل  ردو  بدد هللا ]بد  مسدعًد[ فقدا : "أالدري مد  خرفكدم. يداال: صعدم. فقدام 

بهصيما ًجع  أحدىما    همهصو ًاآلخ     شمالو  م  كعصا فًضعصا أهدهصا  رو  كبصا فض ب أهددهصا  دم 

 . (1 "-الرو هللا  رهو ًسرم  -يا : ىكذا فع   سً  هللا  طبق به  هدهو  م جعريما به  فخذهو، فرما الرو

ًىً أ  هجع  بط  الكدؾ  ردو الكدؾ  - ضي هللا  صو  -ًالتطبهق ىصا م  فع  اب  مسعًد 

 م ًضعيما به  الفخذه ، ًلقد جاءه أحادهث أُخ ى تبه  أ  ىذا الفع  مصسًخ ًأصو كا  في بداهدة 

التش هع  م صيو الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم    ذلدك ًأمد  أ  تًضدع الهدده   ردو الد كبته  فقدط، 

ال كًع فقا : باب ًضع األكؾ  رو  ًلقد بًب البخا ي في الحهحو    كهفهة ًضع الهده  أ صاء

 م خّ ج حده ه  في بها  كً  ًضع الهده   رو الد كبته  أ صداء الالدبلو ًأ    (2 ال كب في ال كًع

  .ًضع الهده  به  الفخذه  في ال كًع مصسًخ

  . (3 هدهو م   كبتهو" -الرو هللا  رهو ًسرم  -يا  البخا ي: "يا  أبً حمهد في أالحابو: أمك  الصبي 

   أبي هعفً  يا  سمعه مالعب ب  سعد هقً : الرهه بجاصب أبي فطبقه به  كفي  م ًضعتيا   

  . (4 به  فخذي فصياصي أبي، ًيا : كصا صفعرو فصيهصا  صو ًأم صا أ  صضع أهدهصا  رو ال كب

ًجاء في الحهح مسرم ما هساصد ذلك فقا     إسما ه  بد  أبدي خالدد  د  الزبهد  بد   ددي 

ا : " كعه فقره بهدي ىكذا  هعصي طبق بيمدا ًًضدعيما بده  فخذهدو( فقدا     مالعب ب  سعد ي

  .(5 "أبي: يد كصا صفع  ىذا  م أم صا بال كب

  .ًضعيما به  الفخذه  أ صاء ال كًعً ًيد ال ح جمع م  العرماء بصسخ إطباق الهده 

ًحم  ىذا  رو أ  بد  مسدعًد لدم هبرؽدو الصسدخ ًيدد  ًى بد  المصدذ   د  بد   "... يا  اب  حج : 

م و هعصي التطبهق ً ًى ب  خزهمة  -الرو هللا  رهو ًسرم  - م  بإسصاد يًي يا  إصما فعرو الصبي 

فرمدا أ اد أ   -الرو هللا  رهو ًسدرم  - رمصا  سً  هللا  :يا  ،م  ًجو آخ      رقمة     بد هللا

و به   كبتهو ف كع فبرػ ذلك سعدا فقا  الدق أخي كصا صفع  ىذا  م أم صا بيذا هعصدي ه كع طبق هده

                                                           

باب الصدب إلو ًضع األهدي  رو ال كب في ال كًع ًصسخ  -ًمًاضع الالبلو كتاب المساجد  –( الحهح مسرم 1 

 ٖٗ٘ يم الحدهث  -9٘ٗ/ٖ -التطبهق

 .7ٕٕ/ٔباب ًضع األكؾ  رو ال كب  –كتاب الالبلو  –( البخا ي 2 

 يدم الحددهث  – ٔ/7ٕٕ -باب ًضع األكدؾ  ردو ال كدب فدي ال كدًع  -كتاب الفة الالبلو  –( المالد  صفسو 3 

79ٗ. 

 يدم الحددهث  – ٔ/7ٖٕ   -باب ًضع األكؾ  رو ال كدب فدي ال كدًع  -كتاب الفة الالبلو  – المالد  صفسو ( 4 

7٘7. 

باب الصدب إلو ًضع األهدي  رو ال كب في ال كًع ًصسخ  -كتاب المساجد ًمًاضع الالبلو  –( الحهح مسرم 5 

 ٖ٘٘ يم الحدهث  -8ٖٓ/ًٔصسخ التطبهق 
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اإلمساك بال كب فيذا شاىد يًي لط هق مالعب ب  سعد ً ًى  بد ال زاق  د   مد  مدا هًافدق 

  .(1 يً  سعد"

مددذىبصا ًمددذىب العرمدداء كافددة أ  السددصة ًضددع الهددده   رددو الدد كبته  ًك اىددة ... ًيددا  الصددًًي: "

تطبهق إال ب  مسعًد ًالاحبهو  رقمة ًاألسدًد فداصيم هقًلدً  أ  السدصة التطبهدق؛ ألصدو لدم هدبرؽيم ال

ًالالدًاب مدا  رهدو الجميدً  ل بدًه  - ضدي هللا  صدو  -الصاسخ ًىً حدهث سدعد بد  أبدي ًيداص 

 . (2 "...الصاسخ الال هح

صسدخ حكمدو، ًاسدتدلًا ًذكد  أك د  العرمداء: أ  التطبهدق كدا  شد ع أًاًل،  دم ... ًيا  اب   جب: "

  . (3 بحدهث سعد ًما في معصاه"

ًم  المعرًم أ  ًضع الهده   رو ال كب م  سص  الالبلو ًىذا يً  الجميدً ، ً ردو ىدذا 

فهقا  إّ  األال  في تطبهق السصة الصبًهة ًضع الهده   رو ال كب ًم  خالؾ ىذا الدحه الدبلتو 

  السدصة ًضدع الهدده   ردو ال كدب ًأمدا إطبدداق ًلكصدو هعدد مخالًفدا لسدصة  سدً  هللا بيدذا الفعد ؛ أل

  .الهده  ًًضعيما به  الفخذه  فيً فع  مصسًخ

 التطبٌق الثالث

 مما ٌتعلق بالصٌام

 في شأ  الحجامة لرالابم ى  هفط  بيا أم ال هفط ؟

ًالحجامة سصة صبًهة ًاخترؾ العرماء في حكم جًاز الحجامة لرالابم في كً  الالابم هفطد  بيدا أم 

 ال  رو يًله ، ىما: 

يددالًا إ  الحجامددة ال هفطدد  بيددا   (6 ًالشددافعهة (5 ًالمالكهددة (4 الجميددً  مدد  الحصفهددة القببول األول:

 .الالابم

  . (7 ما هقًلو الحصابرة إ  الالابم هفط  بالحجامة القول الثانً:

                                                           

 .7ٕٗ/ٕ( اب  حج ، فتح البا ي 1 

 .٘ٔ/٘ش ح الصًًي  رو مسرم / ( 2 

 .7ٗ/٘( اب   جب، فتح البا ي 3 

 ،7ٓٔ/ٕ الالصابع بدابع – ًالكاساصي ،9ٗ/ٕ ال ابق البح  – صجهم اب  (4 

 ٕٖ٘/ٔ الدسًيي ًحاشهة ،ٕٖٙ/ٖ االستذكا  – الب   بد اب  (5 

 .9ٖٗ/ٙالمجمًع  –، الصًًي ٔٙٗ/ٖالحاًي  –( الماً دي 6 

 .ٖٙ/ٖالمؽصي  –، اب  يدامة ٖٗٔ/ٕكشؾ القصاع  –، ًاب  يدامة ٕٗٔ/ٖاإلصالاؾ  – ( الم داًي7 
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اسددتد  الحصابرددة باألحادهددث التددي كاصدده فددي بداهددة التشدد هع مدد  كددً  الحجامددة تفّطدد ، ًكاصدده ترددك 

  .األحادهث خاالة بم  هالاب بالضعؾ ًالًى   صد االحتجام ًسهأتي بها  ذلك

  . (1 اجم ًالمحجًم"يا : "أفط  الح -الرو هللا  رهو ًسرم  -    ًبا     الصبي 

  .(2 أ  م  حجم أً احتجم فقد أفط  - رهو الالبلو ًالسبلم  -اإلخبا  م  الصبي  وجه الداللة:

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًأخ ج أحمد في مسصده فقا     أبي أسماء،  د   ًبدا ، أ   سدً  هللا 

  . (3 أتو  رو  ج  هحتجم في  مضا ، فقا : "أفط  الحاجم ًالمحجًم"

أخب  الحاجم ًالمحجدًم أصيمدا هفطد ا   - رهو الالبلو ًالسبلم -البها  م  كً  الصبي  وجه الداللة:

   .(4 بفعريما

ًصًيش دله  الحصابرة بأصو حدهث مصسًخ ًىً متقدم ًالصاسدخ لدو الحددهث الدذي اسدتد  بدو الجميدً  

  .(5 مما صص  رهيم فهما سبق ًلقد صص  رو صسخو ؼه  ًاحد م  العرماء

ًم  أدلة الجميً  التي ا تب ًىا صاسخة لحكم اإلفطا  لم  احدتجم ًىدً الدابم:  د   ك مدة  د  

  . (6 ًىً الابم" -الرو هللا  رهو ًسرم  -ما يا : "احتجم الصبي - ضي هللا  صو  -اب   با  

 احتجم ًىً الابم ًلً كاصه الحجامة تفط  لم هفعريدا -أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم وجه الداللة:

   .(7 -الرو هللا  رهو ًسرم  -أل  األال  ىً التأسي بو  - رهو الالبلو ًالسبلم -الصبي 

: "أكصددتم تك ىددً  - ضددي هللا  صددو  -ً دد  شددعبة يددا : سددمعه  ابتددا البصدداصي هسددأ  أصدد  بدد  مالددك 

الرو هللا  -ًزاد شبابة حد صا شعبة  رو  يد الصبي  .الحجامة لرالابم؟ يا : ال إال م  أج  الضعؾ

  .(8 "- رهو ًسرم 

  .أ  الصيي    الحجامة كا  ألج  الضعؾ الذي هالهب المحتجم ًله  حكًما  اًما وجه الداللة:

                                                           

 –،  الت مددذي 9ٖٕٙ يددم الحدددهث  -8ٕٓ/ٕ -بدداب فددي الالددابم هحددتجم  -كتدداب الالددًم  – السددص   - داًد ً( أبدد1 

 ًيا  حدهث حس  الحهح   779 -ٗٗٔ/ٕ –باب ك اىهة الحجامة لرالابم  –كتاب الالًم 

 ٓٔٔ/ٕمعالم السص   –الخطابي  (2 

فدي تعرهقدو  يدا  شدعهب األ صدؤًط (9ٕٓٓ يم الحددهث   –  ٗٙ/7ٖ -مسصد  ًبا   –المسصد  –ب  حصب   ( أحمد3 

 ٗٙٔ/7ٖ الحهح  رو المسصد

 ٓٔٔ/ٕمعالم السص   –الخطابي  (4 

   ٕٖٗ/ٖ االستذكا  -، اب   بد الب  8ٔ/ٗ  البخا ي الحهح ش ح - بطا  اب  (5 

 8ٖ7ٔ يم الحدهث  -8٘ٙ/ٕ -باب الحجامة ًالقها لرالابم  -كتاب الالًم  –( البخا ي 6 

 ٔٔٔ/ٕمعالم السص   –الخطابي  (7 

 8ٖ8ٔ يم الحدهث  – 8٘ٙ/ٕ   -باب الحجامة ًالقها لرالابم  -كتاب الالًم  –لبخا ي ( ا8 



 

 

41 

الرو هللا  -ً    بد ال حم  ب   اب ،     بد ال حم  ب  أبي لهرو،    بعض أالحاب محمد 

إبقداء  ردو  لرالدابمالحجامدة ...  د  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -يدا : "إصمدا صيدو الصبدي  - رهو ًسدرم 

  . (1 أالحابو ًلم هح ميما"

أ  الصبددي  رهددو الالددبلو ًالسددبلم صيددو  دد  الحجامددة خًًفددا  رددو أالددحابو مدد  الددًى   وجببه الداللببة:

ًالضعؾ الذي هالهبيم حا  الالهام، فإ  أم  المحتجم  رو صفسو مد  الدًى  ًالضدعؾ فدبل حد ج 

  .(2  رهو أ  هحتجم

الفط  لرالابم م  الحجامة مصسًخ، فقا  اب  بطا  في ش حو  ًلقد ذك  جمع م  العرماء أ  حدهث

  . (3 "...فخب  اب   با  متأخ  هصسخ المتقدم...  رو البخا ي: "

الرو  -ًالقً   صدي في ىذه األحادهث أ  حدهث ب   با  أ   سً  هللا ... ًيا  اب   بد الب : "

أفطددد  الحددداجم  -هللا  رهدددو ًسدددرم الدددرو  -احدددتجم الدددابًما مح ًمدددا صاسدددخ لقًلدددو  -هللا  رهدددو ًسدددرم 

مد   دام  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًالمحجًم؛ أل  في حدهث شداد ب  أً  ًؼهد ه أ   سدً  هللا 

الفتح  رو  ج  هحتجم ل ماصي  ش  لهردة خرده مد   مضدا ، فقدا  أفطد  الحداجم ًالمحجدًم فداب  

 - رهدو السدبلم -حجامتدو بٍذ مح م الابم فإذا كاصده  با  شيد معو حجة الًداع ًشيد حجامتو هًم

 . (4 "... ام حجة الًداع فيي صاسخة ال محالة

ًىددذا الددذي ذكدد ه ابدد   بددد البدد  فددي ؼاهددة الًضددًح  رددو أ  القددً  بددأ  الحدداجم ًالمحجددًم 

بلم يدد هفط ا  ىً يً  مصسًخ، ًالصاسخ لو ما تقدم م  األحادهث بأ   سً  هللا  رهو الالبلو ًالس

خ  األم ه  مد  فعردو؛ فكدا  الفعد  البلحدق صاسدًخا لرسدابق بد  ًجداء احتجم ًىً الابم ًكا  ىذا آ

زهددادو بهددا  مدد   سددً  هللا أصددو صيددو  دد  ذلددك بداهددة األمدد  إبقدداء  رددو أالددحابو ًخًًفددا  رددهيم مدد  

  اإلفطددا  مددة ًزاد  رددو ذلددك ابدد   بددا  بقًلددو إالضددعؾ؛ أل  الجسددد هضددعؾ مدد  خددبل  الحجا

  .لرالابم هكً  مما دخ  ًله  مما خ ج

يد ذك صا أ  مذىبصا أصدو ال هفطد  بيدا ال الحداجم ًال المحجدًم ًبدو ... ًيا  الصًًي في المجمًع: "

يا  اب  مسعًد ًاب   م  ًاب   با  ًأصد  بد  مالدك ًأبدً سدعهد الخدد ي ًأم سدرمة ًسدعهد بد  

                                                           

 يدم الحددهث  -ٖٗٔ/ٗ الدرو هللا  رهدو ًسدرم -أحادهدث  جدا  مد  أالدحاب الصبدي  -المسدصد  –ب  حصبد   ( أحمد1 

ٔ9ٖٖ٘ 

 78ٔ/ٗفتح البا ي  –اب  حج   (2 

 .8ٔ/ٗش ح الحهح البخا ي   -اب  بطا   (3 

( الجدددامع لمدددذاىب ٕٖٗ/ٖ( االسدددتذكا   ـىدددٖٙٗ( هًسدددؾ بددد   بدددد هللا بددد   بدددد البددد  الصمددد ي الق طبدددي  4 

 .ٗٔٗٔ -99ٖٔ، م  بل ً ،  بد المعطي أمه  يرعجي، دا  يتهبة، دمشق، ٔاألمالا ،ط فقياء 
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المسدهب ً دد ًو ابدد  الزبهد  ًالشددعبي ًالصخعددي ًمالدك ًال ددً ي ًأبددً حصهفدة ًداًد ًؼهدد ىم يددا  

  . (1 ب الحاًي ًبو يا  أك   الالحابة ًأك   الفقياء"الاح

ًأ  ابد   بدا   اًي الحددهث كدا  ًصًيش مذىب الجميً  بأ  لفظة ًىً الابم ضعهفة ال ت به 

  .(2 هحتجم بالره  في الالهام فد  ىذا  رو أ  الحاجم ًالمحجًم هفط ا 

 القول المختار 

يً  الجميً  م  كً  الحجامة ال هفط  بيا الالابم ًأ  األحادهث التي جاء فهيا أ  الالابم 

هفط  بالحجامدة كاصده فدي بداهدة التشد هع، ًكاصده بسدبب الضدعؾ ًالدًى  الدذي كدا  هظيد   ردو 

الدرو  -الب  التا هخ الذي احدتجم فهدو الصبدي  بدالمحتجم، ًبعد ذلك  خص بيا الصبي ًلقد ذك  اب  

ًكدا  ذلدك فدي حجدة الدًداع فكاصده أحادهدث اإلباحدة فدي الحجامدة لرالدابم صاسدخة  -رهو ًسرم هللا  

ًالحدهث الذي فهو أ  الصبي احتجم ًىً الابم الحهح ال شك  ألحادهث الصيي    الحجامة لرالابم،

   ًهللا أ رمفهت جح يً  الجميً   فهو فيً م   ًاهة البخا ي؛

 المطلب الثانً

 بالحدٌث بسبب النسخ فً المعامالت من تطبٌقات ترك العمل

سهقًم الباحث في ىذا المطرب بض ب صمداذج مد  األحادهدث التدي لده   رهيدا العمد  بسدبب 

الصسخ في باب المعامبله،  رًما أ  المقالًد في المعامبله فدي ىدذا المطردب ىدً المعصدو األ دم ال 

الددزًاج ًالطددبلق "  األخددص، ًىددً مددا هشددتم   رددو المعددامبله المالهددة ًاألحددًا  الشخالددهة "

  .ًالجصاهاه

 التطبٌق األول

 النسخ فً أحد أنواع النكاح

فمدد  األصكحددة المصسددًخة التددي جدداء ذك ىددا بالحدد   ددم جدداء التالدد هح بكًصيددا مدد  األصكحددة 

المح مة: صكاح المتعة، ًصكاح المتعة ىً االتفاق به  ال ج  ًالمد أو أً ًلهيدا  ردو االسدتمتاع بيدا 

مالي هتفق  رهو الط فا  ًهتم فهو تحدهد المدو م  بداهتيا إلو صياهتيا  رًما أ   مدو مؤيتة مقاب  مبرػ

الزًاج الش  ي مبصي  رو الدهمًمة ال  رو التأيهه، ًالخبلؾ الحاال  في صسدخ زًاج المتعدة يدد 

  .ًيع به  أى  السصة ًال افضة

                                                           

 .9ٖٗ/ٙ( المجمًع ش ح الميذب 1 

 .ٖٙ/ٖالمؽصي  –اب  يدامة  (2 
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ًالحصابرة ً مدًم  (3 ًالشافعهة (2 ًالمالكهة (1 صسخ زًاج ًىً مح م ًىً يً  الحصفهة القول األول:

  . (4 أى  السصة

  . (5 بقاء زًاج المتعة ًأصو ؼه  مصسًخ ًىً يً  ال افضة القول الثانً:

صكداح المتعدة أ  هتدزًج ... ًأما كهفهة زًاج المتعة فقد صص العرماء  رو كهفهتو، فقا  اب  يدامة: "

إلو اصقضاء المًسم أً يددًم الحداج ًشدبيو الم أو مدو م   أ  هقً  زًجتك ابصتي شي ا أً سصة أً 

  . (6 "...سًاء كاصه المدو معرًمة أً مجيًلة

 أواًل: من األحادٌث التً جاء فٌها جواز نكاح المتعة 

 -هقً  كصا صؽزً مع  سً  هللا   (7 ب  مسعًد[ه     يه  يا : "سمعه  بد هللا ]ما جاء    إسما 

قرصدا أال صستخالدي، فصياصدا  د  ذلدك  دم  خدص لصدا أ  صدصكح لده  لصدا صسداء ف -الرو هللا  رهو ًسرم 

  . (8 الم أو بال ًب إلو أج "

ًجو الداللة: الت خهص م   سً  هللا ألالحابو بزًاج المتعة إلو أج  ًيًلو صصكح المد أو بدال ًب 

  .(9 ه هد بذلك أ  األج  ليا ىً ال ًب

ا، ًكدا  ما أصو أجاز صكاح - ضي هللا  صو  -ًذك     اب   با   المتعة ًلم هك  ه ى بو بأًسد

 رو ذلك  امة أالحابو حتو تبه  لو الحكم ً رم أ  ذلك مصسًخ ف جع  د  يًلدو ًكدا  هفتدي 

 .  (11 بالمصع

                                                           

 .7ٕٕ/ٕ الالصابع بدابع – ًالكاساصي ،٘ٔٔ/ٖ ال ابق البح  – صجهم اب  (1 

 .ٗٓٗ/ٗ الذخه و – ًالق افي ،8ٓ٘/٘ االستذكا  -الب   بد ًاب  (2 

 . 8ٕٖ/9 الكبه  الحاًي – الماً دي ،79/٘ األم -الشافعي (3 

 .ٖٕ/ٕ، مجد الده ، المح   ٕٔٔ/8اإلصالاؾ  –الم داًي  (4 

 .ٕٔ٘/7تيذهب األحكام  -، الطًسي98ٗ/ٕتفسه  مصي  القاالده   -( م  كتب الشهعة 5 

 .7ٔ٘/7( اب  يدامة، المؽصي 6 

 ( به  األيًا  إضافة م  الباحث لتعهه  المقالًد بعبد هللا.7 

ًبها  أصو أبهح  م صسخ  م أبهح  م صسخ ًاستق  تح همو إلو هًم القهامدة باب صكاح المتعة  -كتاب الصكاح  –( مسرم 8 

 .ٗٓٗٔ يم الحدهث  -ٖٓٔ/9 -القهامة 

 .8ٕٔ/9ش حو  رو مسرم  –الصًًي  (9 

 .8ٔٔ/9، ًش ح الصًًي  رو مسرم 7ٔ٘/7المؽصي  –( اب  يدامة 11 
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 خدص فدي زًاج المتعدة  دم صيدو  صدو  - رهو الالبلو ًالسدبلم -ًجاء في أحادهث أخ ى أ  الصبي 

 خدص  "فع  إها  ب  سرمة  د  أبهدو، يدا : .ًأم  بتخرهة الصساء ًأ  هللا ح م ىذا إلو هًم القهامة

  . (2 في المتعة  بل ا  م صيو  صيا"  (1  ام أًطا  -الرو هللا  رهو ًسرم  - سً  هللا 

ع ب  سب و أ  أباه ؼزا مع  سً  ً ًى مسرم في الحهحو، فقا : حد صا  ما و ب  ؼزهة    ال به

فدأذ   - بل ه  بده  لهردة ًهدًم  -فتح مكة يا : "فأيمصا بيا خم   ش و  -الرو هللا  رهو ًسرم  -هللا 

في متعة الصساء فخ جه أصا ً ج  م  يًمي ًلو  رهو فضد   -الرو هللا  رهو ًسرم  -لصا  سً  هللا 

 د فب دي خرق ًأمدا بد د ابد   مدي فبد د جدهدد في الجما  ًىً ي هب م  الدمامة مع ك  ًاحد مصا ب

هستمتع  ، فقرصا: ى  لك أ  (3 ؼض حتو إذا كصا بأسف  مكة أً بأ بلىا فترقتصا فتاو م   البك و العصطصطة

هستمتع مصك أحدصا، ياله: ًماذا تبذال  فصش  ك  ًاحد مصا ب ده فجعره تصظ  إلو الد جره  ًه اىدا 

 .فتقً : ب د ىذا ال بأ  بدو .الاحبي تصظ  إلو  طفيا، فقا : إ  ب د ىذا خرق ًب دى جدهد ؼض

-رم الرو هللا  رهو ًس - بلث م اه أً م ته   م استمتعه مصيا فرم أخ ج حتو ح ميا  سً  هللا 

" 4). 

صيدو  د   -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -: "أ   سدً  هللا - ضدي هللا  صدو  -ً    ري ب  أبدي طالدب 

  . (5 متعة الصساء هًم خهب  ً   أك  لحًم الحم  اإلصسهة"

ًىذه األحادهث ًاضحة الداللة في كً  أ  زًاج المتعة كا  في بداهة التش هع  م صيو  صدو 

ًذك  ك هد  مد  العرمداء أ  زًاج المتعدة مصسدًخ ًال هحد  لمسدرم بعدد الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم، 

 .بها  الصسخ العم  بالمصسًخ ًت ك العم  بالصاسخ

 ذك  بعض م  يا  بأ  حكم زًاج المتعة مصسًخ.

التمتع م  الصساء كا  حبلاًل ًسبب تحرهرو ما تقدم في حدهث ب  مسعًد، حهدث ... يا  اب  حج : "

 م يا : فد خص لصدا أ  صدصكح المد أو بدال ًب فأشدا  إلدو سدبب ذلدك  .لصا شيءيا : كصا صؽزً ًله  

 دم صيدو  صيدا فرمدا فتحده خهبد  ًسدع  ردهيم مد  المدا  ًمد  السدبي  مع يرة الشيء...ًىً الحاجة 

                                                           

 (  ام أًطا  ىً  ام فتح مكة ًىً ًاد بالطابؾ، ش ح الصًًي  رو مسرم.1 

باب صكاح المتعة ًبها  أصو أبهح  م صسخ  م أبهح  م صسخ ًاستق  تح همو إلدو هدًم القهامدة  -كتاب الصكاح  - ( مسرم 2 

 ٘ٓٗٔ يم الحدهث  -ٖٔٔ/ٗ   -القهامة 

 .9ٖٓ/ٖاب  األ ه ، الصياهة في ؼ هب الحدهث ًاأل    -( أي الطًهرة العصق مع حس  يًام3 

عة ًبها  أصو أبهح  م صسخ  م أبهح  م صسخ ًاستق  تح همو إلو هًم القهامدة باب صكاح المت -كتاب الصكاح  – ( مسرم 4 

 ٙٓٗٔ يم الحدهث  -ٖٔٔ/ٗ  -القهامة 

 979ٖ يم الحدهث  -ٔٔٔ/ٗٔ باب ؼزًو خهب   –كتاب المؽازي  – ( البخا ي5 
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فصاسب الصيي    المتعة ال تفاع سبب اإلباحة ًكا  ذلك م  تمام شك  صعمة هللا  رو التًسعة بعدد 

 . (1 "...الضهق

ا بها  م  اب  حج  أ  اإلباحة كاصه بسبب الحاجة ًالقرة ًلما فتح هللا  رو  سدًلو مد  ًىذ

  .الما  ًم  السبي ح م ذلك فأال  الجًاز كا  لرحاجة  م صسخ

صكاح المتعة كا  مباحا في أً  اإلسبلم، ًىً أ  هصكح ال جد  المد أو إلدو مددو، ... ًيا  البؽًي: "

 ًى ال بهدع بد  سدب و،  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -صدو  سدً  هللا فإذا ايتضه، باصه مصو،  م صيو  

، فقا : هأهيا الصا  إصي كصه أذصه لكم في -الرو هللا  رهو ًسرم  -   أبهو، أصو كا  مع  سً  هللا 

 . (2 االستمتاع م  الصساء، ًإ  هللا يد ح م ذلك إلو هًم القهامة"

 رو تح هم صكاح المتعة، ًىً كاإلجماع به  المسرمه ، : "اتفق العرماء  (3  م يا  البؽًي: يا  اإلمام

ً ًي    اب   با  شيء م  ال خالدة لرمضدط  إلهدو بطدً  العزبدة،  دم  جدع  صدو حهدث برؽدو 

  . (4 الصيي"

ًسبب الخبلؾ به  أى  السصة ًال افضة أ  أى  السدصة هد ً  صسدخ حكدم زًاج المتعدة ًأمدا 

  .المتعة ي بة ًدهًصاال افضة فبل هق ً  بالصسخ ًهتخذً  زًاج 

 :القول المختار

ًم  خبل  ما مضو تبه  أ  صكاح المتعة كا  في أً  األم   م ُصسخ ً رو ىذا دله أحادهث 

الالدحهحة ًكدذلك أيدًا  الالددحابة  ضدًا  هللا  ردهيم ًكددبلم  - رهدو الالدبلو ًالسددبلم - سدً  هللا 

 ضي هللا  صو  -سًخ ًز مًا أ   م   رماء أى  السصة، ًلك  يا  الشهعة إّ  صكاح المتعة ؼه  مص

ىً م  صيو    المتعة ًكبلميم م دًد باألدلة التي جاء ذك ىا م  األحادهث الالحهحة حتو أ   -

بعض األبمة، يا : ًتح هم زًاج المتعة متفق  رهو ب  ًيا ب اإلجماع  رو ح متو لكًصو مصسًًخا 

... خة لده   رهدو العمد ، ًيدا  الخطدابي: "ًالمصسًخ ال هعم  ًال هجًز أ  صعبد هللا بأحكام مصسدً

تح هم صكاح المتعة كاإلجماع به  المسرمه ، ًيد كا  ذلدك مباًحدا فدي الدد  اإلسدبلم  دم ح مدو فدي 

                                                           

 .7ٔٔ/9( اب  حج ، فتح البا ي، 1 

صسخ  م أبهح  م صسخ ًاستق  تح همو إلو هًم القهامدة باب صكاح المتعة ًبها  أصو أبهح  م  -كتاب الصكاح  – ( مسرم 2 

 ٙٓٗٔ يم الحدهث  -ٕٖٔ/ٗ   -

 ( هقالد بو الحسه  ب  مسعًد ب  محمد ب  الف اء البؽًي.3 

، ٘ٔ، مٕط ،(ٓٓٔ/9 شببرح السببنة ىددـ( ٙٔ٘( الحسدده  بدد  مسددعًد بدد  محمددد بدد  الفدد اء البؽددًي الشددافعي  4 

 م.98ٖٔ -ىـ ٖٓٗٔدمشق، به ًه،  -محمد زىه  الشاًهش، المكتب اإلسبلمي  - األ صؤًط شعهب 
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فردم هبدق الهدًم فهدو خدبلؾ بده   -الرو هللا  رهو ًسدرم  -حجة الًداع ًذلك في آخ  أهام  سً  هللا 

   .(1 ا ذىب إلهو بعض ال ًافض"األبمة إالّ شهبً 

 التطبٌق الثانً

 فً الحد الواجب على الزانً المحصن

أ  هكً  ؼه  محال ، ًىذا حده الجرد مبدة كمدا جداء فدي كتداب  األول:الزاصي ال هخرً م  حاله ، 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن  خن حن جن ُّ يدا : هللا تعالو،  صدما 

  .[ٕ]الصً :  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ

سمعه "   بهد هللا ب   بد هللا ب   تبة    زهد ب  خالد الجيصي، يا :ًجاء في السصة المطي و    

  . (2 "هأم  فهم  زصو ًلم هحال  جرد مابة ًتؽ هب  ام -الرو هللا  رهو ًسرم  -الصبي 

يا  اب  القطا : "ًالزاصي إذا لم هحال  حده الجرد دً  ال جم ًال خبلؾ  .ًجاء اإلجماع  رو ذلك

  . (3 به  األمة فهو"

ا المحال  فإ   رهو ال جم كما جاء ذلك في الحهح البخا ي    الزى ي  د   بهدد هللا ًأم

ما يا : "يا   م : لقد خشهه أ  هطً  بالصا  زما  حتو هقً  - ضي هللا  صو  -   اب   با  

ياب  ال صجد ال جم في كتاب هللا فهضرًا بت ك ف هضة أصزليا هللا أال ًإ  ال جم حق  رو مد  زصدو 

أال ًيدد  جدم  -يدا  سدفها  كدذا حفظده  -إذا يامه البهصة أً كدا  الحمد  أً اال تد اؾ  ًيد أحال 

 . (4 ً جمصا بعده" -الرو هللا  رهو ًسرم  - سً  هللا 

الدرو هللا  رهدو  -أ   سدً  هللا  - ضدي هللا  صدو  -التال هح م   مد  بد  الخطداب  وجه الداللة:

م  جمًا - ضي هللا  صو  - جم الزاصي المحال  ًأ  األم  استق   رو ذلك ًأ  الالحابة  -ًسرم 

 . (5 بعده

  

                                                           

 .9ٓٔ/ٖ( الخطابي، معالم السص  1 

 ٖٗٗٙ يم الحدهث  – 7ٕٓ٘/ٙ –باب البك ا  هجردا  ًهصفها   -كتاب الحدًد  –( البخا ي 2 

 .ٕٕ٘/ٕ( اإليصاع في مساب  اإلجماع 3 

 ٔٗٗٙ يم الحدهث  -ٖٕٓ٘/ٙ –باب اال ت اؾ بالزصا  –لكف  ًال دو كتاب المحا به  م  أى  ا -( البخا ي 4 

 .ٖٗٔ/ٕٔفتح البا ي  –اب  حج   (5 



 

 

47 

 -مدا- ضدي هللا  صدو  -  (2  جم ًالؽامدهدةً  (1 ما ز -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًلقد  جم الصبي 

ًىذا بها  م  فع   سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم أ  حدد الزاصدي المحالد  الد جم ًصقد  اإلجمداع 

ًأجمع أى  العرم  رو أ  الح  المسرم إذا تدزًج ... اب  القطا   رو  جم الزاصي المحال ، يا : "

ها ام أو ح و مسرمة الحهحة، ًدخ  بيا ًًطبيا في الف ج أصو محال ، ًًجب  رهو ً رهيا إذا زص

  . (3 ال جم"

ًالحدهث الم اد ذك ه في كًصو له   رهو العم  بسبب الصسخ  صد م  يا  بصسخو ىً الحدهث الدذي 

 ًاه مسرم في الحهحو، ًىً أ  المحال   رهو الجرد  م الد جم ًىدذا الحكدم مصسدًخ كدا  فدي أً  

الجردد ًالحددهث   م إ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم كدا   مردو بدالزاصي المحالد  الد جم دً  .األم 

: خدذًا  صدي خدذًا  صدي -الرو هللا  رهو ًسرم  -ىً     بادو ب  الالامه،" يا : يا   سً  هللا 

  . (4 يد جع  هللا لي  سبهبل البك  بالبك  جرد مابة ًصفي سصة ًال هب بال هب جرد مابة ًال جم"

 (5 محال  جرد مبة  م الد جمالزاصي ال اإلخبا  م  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أ  حكم وجه الداللة:

 ًاخترؾ أى  العرم في الجمع به  الجرد ًال جم  رو يًله : 

أ  الجرددد مددع  (9 ً ًاهددة  دد  أحمددد (8 ةهًالشددافع (7 ًالمالكهددة (6 الجميددً  مدد  الحصفهددة القببول األول:

  .ال جم مصسًخ، ًأ  الًاجب في ذلك ىً ال جم فقط

  . (11 ًيً  الظاى هة (11 هجمع به  الجرد ًال جم ًىي  ًاهة    أحمد القول الثانً:

الدرو  -ًحجدة الجميدً  أ  الصبدي ... يا  جماىه  العرماء: الًاجب الد جم ًحدده... يا  الصًًي: "

المدد أو  ًيالدة  (مددا ز ايتالدد   ردو  جدم ال هددب فدي أحادهدث ك هدد و مصيدا يالدة  -هللا  رهدو ًسدرم 

                                                           

 9٘ٙٔ يم الحدهث  -ٕٖٔٔ/ٖ -باب م  ا ت ؾ  رو صفسو بالزصو –كتاب الحدًد –( مسرم 1 

 9٘ٙٔ يم الحدهث  – ٕٖٔٔ/ٖ -باب م  ا ت ؾ  رو صفسو بالزصو –كتاب الحدًد  – مالد  صفسو( ال2 

 .ٕ٘٘/ٕ( اإليصاع في مساب  اإلجماع 3 

 9ٓٙٔ يم الحدهث  -ٖٙٔٔ/ٖ –باب حد الزصو  –كتاب الحدًد  -( مسرم 4 

 89ٔ/ٔٔش حو  رو مسرم  –الصًًي  (5 

  ٘ٔ/ ٗ  ابده  اب  ًحاشهة ،ٖٖٔ/ ٗ القده  فتح - اليمام اب  (6 

  ٕٖٓ/ ٗ الدسًيي حاشهة (7 

   ،ٕٙٗ/ 7 المحتاج صياهة - ًال مري ،8ٓٔ  / 9 المحتاج تحفة -اليهتمي حج  اب  (8 

  . 9ٖ/ ٗٔ القصاع كشاؾ - يدامة ًاب  ،8ٕٔ/ ٙ اإل اداه مصتيو ش ح - البيًتي (9 

  .ٖٕٕ/ٔٔ باأل ا  المحرو – حزم اب  (11 

 .9ٖٕ/ ٕٙاإلصالاؾ، ًاب  يدامة الش ح الكبه   –( الم داًي 11 
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: "ًاؼددد هددا أصدده   رددو امدد أو ىددذا فددإ  ا ت فدده -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -، ًفددي يًلددو  (1 (الؽامدهددة

  . (3 ، يالًا: "ًحدهث الجمع به  الجرد ًال جم مصسًخ، فإصو كا  في أً  األم " (2 فا جميا"

ًأمدا حددهث  بدادو بد  الالدامه فمصسدًخ بحددهث ... ًيا  اب  بطدا  فدي شد حو  ردو البخدا ي: "

 جميما ًلم هحدىما ف بده أ  ىدذا حكدم  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ي ما ز ًبحدهث العسي؛ أل  الصب

  . (4 أحد و هللا صسخ بو ما يبرو"

ًجميً  العرماء إلو أصو ال هجردد المحالد    (5 ًذىب مالك ًالحصفهة ًالشافعهة... ًيا  الشًكاصي: "

 رهدو ًآلدو  فقط، ًىً م ًي    أحمد ب  حصب  ًتمسكًا بحدهث سم و في أصو الدرو هللا ب  ه جم 

بد  ايتالد   ردو  جمدو يدالًا ًىدً متدأخ   د  أحادهدث الجردد فهكدً  صاسدًخا  ًسرم، لم هجرد ما ًزا 

  . (6 "...الالامه المذكً  لحدهث  بادو ب  

أ  الزاصددي   (11 ًمشدديً  مددذىب أحمددد (9 ًالشددافعهة (8 ًالمالكهددة (7 فمددذىب الجميددً  مدد  الحصفهددة

بمدددا ز  -م رهدددو الالدددبلو ًالسدددبل -سدددًخ بحكدددم الصبدددي المحالددد  هددد جم ًال هجردددد ًأ  الجردددد مص

  . (11 ًالؽامدهة

ًذىددب بعددض أىدد  العرددم إلددو ًجددًب الجرددد مددع الدد جم  رددو الزاصددي المحالدد ، ًلددم هقًلددًا بصسددخ 

ًداًد مدد  أىدد   - ضددي هللا  صددو  -الحدددهث الددذي  ًاه مسددرم ًمدد  ىددؤالء  رددي بدد  أبددي طالددب 

الظاى ، ًلقد جداء  د   ردي فدي الالدحهح، يدا : "حدد صا شدعبة حدد صا سدرمة بد  كيهد  يدا  سدمعه 

حه   جم الم أو هًم الجمعة، ًيا : يد  جمتيدا بسدصة  - ضي هللا  صو  -الشعبي، هحدث     ري 

  . (12 "-الرو هللا  رهو ًسرم  - سً  هللا 

                                                           

 .٘ٗفي الفحة  و( سبق تخ هج1 

 ٓٗٗٙ يم الحدهث  -ٕٕٓ٘/ٙ -باب اال ت اؾ بالزصو –كتاب الحدًد  –( البخا ي 2 

 .9ٓٔ/ٙ( ش ح الصًًي  رو مسرم 3 

 .ٓٗٗ/8( اب  بطا ، ش ح اب  بطا   رو الحهح البخا ي 4 

ًالشه ازي، الميذب في ، 78ٗ/7، ًاب   بد الب ، االستذكا   ٔٔ/٘( اب  صجهم، البح  ال ابق ش ح كصز الديابق 5 

 .ٖٖٗ/ٖفي فقو اإلمام الشافعي 

 9ٖٔ/ٖ( الطحاًي ش ح معاصي اآل ا 6 

 ٘ٔ/ ٗ  ابده  اب  ًحاشهة ،ٖٖٔ/ ٗ القده  فتح - اليمام اب  (7 

  ٕٖٓ/ ٗ الدسًيي حاشهة (8 

 ٕٙٗ/ 7 المحتاج صياهة - ًال مري ،8ٓٔ  / 9 المحتاج تحفة  -اليهتمي حج  اب  (9 

المد داًي، األصالداؾ فدي   . 9ٖ/ ٗٔ القصداع كشداؾ - يدامدة  ًاب  ،8ٕٔ/ ٙ اإل اداه مصتيو ش ح - البيًتي  (11 

 . 7ٓٔ/ٓٔمع فة ال اجح م  الخبلؾ 

 . ٗٗ( سبق تخ هجو، ص 11 

 7ٕٗٙ يم الحدهث  – ٖٙٗ/ٕٕ –باب  جم المحال   -كتاب الحدًد  –( البخا ي 12 
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أخ جيا هًم الخمه  فجردىا مابة  دم  دىدا إلدو الحدب  فرمدا ... ًيا  الحافظ اب  حج  في الفتح: "

  . (1 "...كا  هًم الجمعة حف  ليا ً جميا

ًمد  يدا  بقًلدو كالحسد  البالد ي ًداًد الظداى ي ً ًاهدة  - ضي هللا  صدو  -فحجة  ري 

  . (2 جرد مابة ً جم(  صد أحمد الحدهث الذي  ًاه  بادو ًىً  صد مسرم 

أصو جرد الم أو بصص القد آ ؛ أل  القد آ  ذكد   - ضي هللا  صو  - ًأخب   ري ب  أبي طالب

جردددد الزاصدددي بدددبل تفالددده  بددده  محالددد  ًؼهددد ه ً جدددم بسدددصة  سدددً  هللا؛ أل   سدددً  هللا  جدددم 

  . (3 المحال 

ما ًلم ه د ذك  الجرد أبدًدا - ضي هللا  صو  -ًالجميً  حجتيم أ   سً  هللا  جم ما ز ًالؽامدهة 

صسًخ فدي حدق المحالد ؛ أل  البلحدق هصسدخ السدابق فدي أالدً  الفقدو ًيالدة فد   رو أ  الجرد م

  .- ضي هللا  صو  -ما ز ًالؽامدهة جاءه بعد حدهث  بادو 

  :القول المختار

ًالمختا  ىً يً  الجميً  فبل هجمع  رو الزاصي جرد ً جم؛ فدإ  كدا  ؼهد  محالد  فعرهدو 

 جدم مدا ًزا ًلدم  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  - سدً  هللا  -الجرد ًإ  كدا  محالدصا فعرهدو الد جم فدإ  

هجرده، ً جم الؽامدهة ًلم ه جميا فد  ىذا  رو صسدخ الحددهث؛ أل  العبد و بمدا اسدتق   رهدو األمد  

  .ًله  بما كا  في بداهة أم  التش هع ًهللا أ رم

                                                           

 .9ٔٔ/ٕٔ( اب  حج ، فتح البا ي 1 

 .٘ٗص جو ( سبق تخ ه2 

 .7ٔٔ/ٓٔالمؽصي  –( اب  يدامة 3 
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 المبحث الثانً

  شذوذ الحدٌث 

ذ  العرمدداء مدد  العمدد  مدد  أسددباب  دددم العمدد  بالحدددهث أ  هكددً  الحدددهث شدداًذا ًلقددد حدد

بالحدهث الشاذ، ًفي البداهة ال بدد مد  تع هدؾ الحددهث الشداذ  دم ذكد  أيسدامو،  دم ذكد  تحدذه  

  .بو العرماء م  العم 

 أوال: التعرٌف 

  . (1 شذ  صو هشذ ًهشذ شذًذا اصف د    الجميً  ًصد  فيً شاذ"... الشاذ لؽة: "

  . (2 "...الجميً  ًصد شذ  صو أي اصف د    ... ًيا  ال ازي: "

ًبصدداء  رددو مددا مضددو فهكددً  الشدداذ ىددً المصفدد د ًالصدداد ؛ أي مددا جدداء  رددو خددبلؾ الؽهدد ، فدداصف د 

  .ًاختص بما هخالؾ بو مجمًع الؽه 

 .ًأما الشاذ في االطبلح المحد ه  فقد حال  االختبلؾ فهو

إصما الشاذ أ  ه ًي ال قة  له  الشاذ م  الحدهث أ  ه ًي ال قة ما ال ه ًي ؼه ه...يا  الشافعي: "

 .(3 "...حدهً ا هخالؾ ما  ًى الصا 

أ  الشاذ ىً الحدهث الذي هتف د بو  قة م  ال قداه ًلده  لدو ... ًذك  الحاكم أبً  بد هللا الحافظ: "

 .(4 "...أال  بمتابع لذلك ال قة

فدي  ًاهدة ًكبلم الشافعي هد   رو أ  الحددهث الشداذ ىدً أ  هخدالؾ ال قدة  ددًدا مد  الد ًاو 

حدهث ًاحد فهصف د ىذا ال اًي بزهادو أً صقص في الحددهث، ًهت تدب  ردو ىدذه الزهدادو أً الدصقص 

حكًما ش  ًها هخالؾ مجمًع الد ًاو فهمدا زاد أً صقدص، ًتعدد الزهدادو أً الدصقص مد  الشدذًذ الدذي 

ل قة بحدهث، ًله  ًأما الحاكم فقد خالؾ الشافعي فكا  كبلمو أ  هصف د ا .هكً  سبًبا في  د الزهادو

لرحدهث  ًاهاه أخ ى تؤهد  ًاهة ال قة فهصف د ال قة بال ًاهة ًله  لو م  هشيد لدو ًهدؤاز ه، فهمدا 

إذا ...  ًى يا  اب  الالبلح معقًبا  رو كبلم الحاكم معت ًضا مبهًصا ما ه اه م  الًاب فدي ذلدك: "

                                                           

 .9ٗٗ/ٖ( اب  مصظً ، لسا  الع ب 1 

 .ٓٗٔ( ال ازي، مختا  الالحاح 2 

مكتبدة الفدا ابي، دمشدق،  ، ٔ،مٔ(، طٗٗ  مقدمة ابن الصبالحىـ(  ٖٗٙ  (   ما  ب   بد ال حم  الشي زً ي 3 

 م. 98ٗٔ

 .ٗٗ( المالد  صفسو 4 



 

 

51 

ا  ًاه مد  ىدً أًلدو مصدو بدالحفظ؛ ال اًي بشيء صظد  فهدو: فدإ  كدا  مدا اصفد د بدو مخالًفدا لمد اصف د 

ًأضبط كا  ما اصف د بو شاًذا م دًًدا ًإ  لم تكد  فهدو مخالفدة لمدا  ًاه ؼهد ه ًإصمدا ىدً أمد   لذلك 

ًلددم هدد ًه ؼهدد ه فهصظدد  فددي ىددذا الدد اًي المصفدد د: فددإ  كددا   ددداًل حافًظددا مً ًًيددا بإتقاصددو   ًاه ىددً 

ًإ  لدم هكد  ممد  هً دق  .ما فهما سدبق مد  األم ردةاصف د بو ًلم هقدح االصف اد فهو ك ًضبطو يب  ما 

 . (1 "...الالحهح  لذلك الذي اصف د بو كا  اصف اده خا ًما لو مزحزًحا لو    حهز  بحفظو ًإتقاصو؛ 

في ش حو  رو صخبة الفك  ما هشيد لكبلم الشدافعي، فعصددما ذكد    (2 ًيد جاء في كبلم القا ي

ال اًي م  ىً أ جح مصو؛ أي في الضدبط، أً العددد مخالفدة  ما هخالؾ فهو... الحدهث الشاذ يا : "

  . (3 "...لم همك  الجمع بهصيما

إ  كا   قة فسبهرو الت جهح بمزهد حفظ ًضبط أً ك  و  دد ًًجًه أخ  م  ... : "(4 ًيا  الدىرًي

  . (5 فال اجح هسمو محفًظا ًالم جًح شاذا" -المحفًظ  –الت جهحاه 

هدال   رو مخالفة ال اًي لم  ىً أً ق مصو سًاء كدا  فدي الضدبط  فكبلم القا ي ًالدىرًي

ًىً ما هسمو بمخالفة ال قة لم  ىً أً ق مصو أً كا  أ جدح مصدو فدي العددد، ًىدً مخالفدة الد اًي 

لمجمًع ال قاه فهرزم م  ذلك أصيدم يدد اسدتًًا جمهعدا فدي العدالدة ًالضدبط إال أ  العددد هقددم  ردو 

  .قًو الجما ة ًأ  الجما ة تتؽرب  رو الف دالف د في ال ًاهة ًذلك ل

ًالشدداذ مدد  الحدددهث هقابرددو المحفددًظ؛ فالشدداذ ىددً المصفدد د الددذي لددم هعمدد  بددو لشددذًذه، ًأمددا 

 .المحفًظ فيً الذي يد حفظ    الخطأ ًاشتي  العم  بو فأالبح محفًًظا

  . (6 فإ  خًلؾ بأ جح فال اجح المحفًظ ًمقابرو الشاذ"... يا  الحافظ اب  حج : "

  

                                                           

 .ٗٗ( المالد  صفسو 1 

م(  رددي بدد   سددرطا ( محمددد، صددً  الددده  المددبل اليدد ًي القددا ي: فقهددو  ٙٓٙٔ -ه  ٗٔٓٔالمددبل  رددي القددا ي  ( 2 

 حصفي، م  الدً  العرم في  ال ه ًلد في ى او ًسك  مكة ًتًفي بيا، األ بلم لرز كري.

 .ٕٕ٘( القا ي، ش ح صخبة الفك  3 

اإلمام « الشاه ًلي هللا الدىرًي»مصالً  المع ًؾ بـ ( أحمد ب   بد ال حهم ب  الشيهد ًجهو الده  ب  معظم ب  4 

 ىـ(.7ٙٔٔ - ٗٔٔٔ«  ًلي هللا الدىرًي»أحمد ب   بد ال حهم المع ًؾ بـ

 .ٖ٘( الدىرًي، مقدمة في أالً  الحدهث 5 

 .ٖٔ( اب  حج ، صخبة الفك  6 
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ا: أقسام الحدٌث الشاذ ًٌ  ثان

 :ًهصقسم الحدهث الشاذ إلو  بل ة أيسام

 .الشذًذ في السصد -ٔ 

 .الشذًذ في المت  -ٕ 

 .  (1 الشذًذ في السصد ًالمت  -ٖ 

ًمح  الد اسة في ىذا البحث ىً    الشذًذ في المت  ًال حاجة لركبلم    البايي إذ إ  ما 

د استو في كتب مالطرح الحدهث ً رم ال جا ، ًأما مح  الدا سة فيً  السصد مح  كا  متعرًقا في 

 .الذي هكً  مصو األحكام الش  هة العمرهة ما هتعرق بالمت  الذي ىً فقو الحدهث 

 ثالًثا: تحذٌر العلماء من النقل والعمل بالحدٌث الشاذ

ذلدك مد  ًضدع ًلقد حذ  العرماء م  صق  الحدهث الشاذ ًصش ه ًالعمد  بدو لمدا هت تدب  ردو 

لؤلحكام الش  هة في ؼه  مًضعيا، فإذا ك  ه  ًاهة الشاذ ًاشتي  به  الصا  ًت تب  رهو العم  

ًلم هك  به  الصا  م  هصبو  رو أ  ىذا الحدهث شاذ فترك طامة؛ ًلذلك ال بدد يبد  العمد  بالحددهث 

حدث  ردو أصدو ال هصبؽدي الصظ  بم  يا  بو ً م  بو م  المتقدمه  كما جاء الكبلم فدي بداهدة ىدذا الب

العم  بما هق أ المكرؾ م  الحدهث إال بعد الصظ  فهم   م  بو مد  السدابقه ، ًأ  ال هعمد  بمدا لدم 

هعم  بو فإ  المتقدمه  ليدم زهدادو  ردم هعرمدً  مد  خبللدو بدالمعمً  بدو ًالمتد ًك ًليدم مد  الفقدو 

ًلكدد ، أ  هددأتي  .ص الشدد  هةًالعرددم باألحكددام مددا هددؤىريم السددتصباط األحكددام الشدد  هة مدد  الصالددً

أحدىم ًىً ؼه  متخالص في العرًم الش  هة ًه هد أ  هستصبط األحكام م  الصالًص فه د  رهو 

يا  شعبة: "ال هجهبك الحدهث الشاذ إال م   .كبلمو ًال هؤخذ بو فإ  ؼرطو ال هعد ًال هحالو آصذاك

ًصشد ه؛ أل  الصشد  هت تدب  رهدو ، ًىذا تحذه  م  شعبة مد   ًاهدة الحددهث الشداذ  (2 ال ج  الشاذ"

 . م  ًال هجًز العم  بالحدهث الشاذ لمخالفتو ال قاه

  .ًم  المعرًم أ  الحدهث الشاذ ىً م  يبه  الؽرط لمخالفتو الجمع م  ال قاه

ًهذك     سفها  ال ً ي، أصو يا : "له  هكاد هفرده مد  الؽردط أحدد ، إذا كدا  الؽالدب  ردو 

  . (3 ؼرط، ًإذا كا  الؽالب  رهو الؽرط ت ك"ال ج  الحفظ فيً حافظ ًإ  

                                                           

 .ٕ٘ٗ/ٔ،ًفتح المؽهث بش ح ألفهة الحدهث لرع ايي ٖٖٔ(  ش ح صخبة الفك  لرقا ي 1 

 . ٔٗٔ( الخطهب البؽدادي، الكفاهة في  رم ال ًاهة 2 

 .ٖٗٔ( المالد  صفسو 3 
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ً    ري ب    ما  ب  سعهد ب  صفه  الح اصي، أصو سمع أبا  بد هللا هعصي أحمدد بد  حصبد ، 

  . (1 هقً : "ش  الحدهث الؽ ابب التي ال هعم  بيا ًال هعتمد  رهيا"

 قداه فدبل هعمد  ًال شك أ  الحدهث الشاذ هعد م  الؽ ابب؛ أل   اًهو يد خدالؾ مجمً دة ال

فعرهدك ... بو ًال هعتد بحده و، ًكهؾ هعم  بو ًيد خالؾ فهو العدد م  ال قاه، فقدد يدا  الشدافعي: "

  . (2 م  الحدهث بما تع ؾ العامة ًإهاك ًالشاذ مصو"

 .(3 ًيا  اب   جب يا  اب  ميدي: "ال هكً  إماًما في العرم م  هحدث بالشاذ م  العرم"

  . (4 ه أ  الحدهث الشاذ هعد م  الؽ ابب المط ًحة التي ال هحت  بياًذك  اب   جب ما فحًا

ًىذا الذي ي  ه اب   جب لم هصف د بو ب  ذك ه  رماء الحددهث فدي  د الحددهث الشداذ ً ددم 

العم  بو ًالعم  بالمحفًظ، ًال هعد الحة سدصده سدبًبا لرعمد  بدو إذ إ  العردة فدي المدت  تكفدي لد ده 

يبدً  اد داء الشدذًذ فدي الحددهث إال مد   دالم بالحددهث الشداذ ًأحًالدو  ً دم العم  بو، ًال هالدح

ًذك  الحدهث المحفًظ الذي هعم  بو بداًل م  الشاذ، ًلقد ذك  العرماء ديدة ىدذا األمد  ًأ  الشدذًذ 

في الحدهث هحتاج إلو  الم حاذق هخبد  أصدو حددهث شداذ؛ أل  الشدذًذ مد  أخفدو العرد  التدي هتد ك 

  .والعم  بالحدهث بسبب

يا  الحافظ اب  حج  ًىً  رو ىذا أدق م  المعر  بك ه  فبل هتمك  م  الحكم ... يا  الالصعاصي: "

بو إال م  ما   الف  ؼاهة المما سة، ًكا  في الذ ًو م  الفيم ال ايب ً سًخ القدم في الالصا ة 

  . (5 ً زيو هللا صياهة المركة"

  .(6 ًالضعؾ ًهللا أ رم"ًالشذًذ م  الصكا و ... يا  اب  الالبلح: "

  . (7 ًيا  الشافعي بعدما ذك  مسألة: "يا  األًزا ي ًىً  صدصا شاذ ًالشاذ م  الحدهث ال هؤخذ بو"

  . (7 بو"

  .(8 ًيا  القا ي: "الشاذ ًالمصك  كبلىما ضعهؾ"

                                                           

 .ٔٗٔ( المالد  صفسو 1 

 .8ٖ٘/7( الشافعي، األم 2 

 .9ٙٔ/ٔش ح  ر  الت مذي  –( اب   جب 3 

 .7ٓٔ/ٔ( المالد  صفسو 4 

 .ٖٔٗ/ٔ( الالصعاصي، تًضهح األفكا  5 

 .ٗٗ ، المقدمة( اب  الالبلح6 

 .8ٖٔ/7م ( الشافعي، األ7 

 .7ٕٖ( القا ي، ش ح صخبة الفك  8 
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ًبصاء  رو ما مضو م  كبلم العرماء فبل شك بضعؾ الحدهث الشاذ مد  حهدث المدت  ال مد  

ت تب  رو الحدهث الشاذ حكدم شد  ي، ًيدد  مد  بعدض أىد  العردم ممد  سدهأتي حهث السصد؛ فبل ه

ذك ىم بالحدهث الشاذ ًال شك أ  يًليم ه د ًال هقب  إذا  به  رهيم أ  الحددهث الدذي احتجدًا فهدو 

 رو مذىبيم أصو حدهث شاذ، ًالم د في ذلك إلو يً  األبمة ًالعرماء م  الفقياء ًاألالدًلهه  بأصدو 

و ذلددك بمجدد د الددد ًى مددصيم بدد  باإل بدداه ًالتدددله  أ  ذاك الحدددهث شدداذ مدد  خددبل  شدداذ، ًال هتددأت

  .األالً  ًالقًا د التي تم ذك ىا سابًقا في ىذا المبحث، ًهللا أ رم

 المطلب األول

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث بسبب الشُذوذ فً العبادات

 .ًالشذًذ ال هحكم بو إال األبمدة األ دبلمتبه  فهما سبق أ  الحدهث ال هعم  بو إذا كا  شاًذا، 

ًفي ىذا المطرب سهقًم الباحث بذك  بعض التطبهقاه في العباداه التي ذك  جمرة م  العرماء أصيا 

  .م  األحادهث الشاذو المخالفة لمجمًع األحادهث المشتي و التي ج ى  رهيا العم 

 التطبٌق األول

 فً الوضوء فً عدد مرات مسا الرأس

 :العرماء في  دد مسح ال أ  في الًضًء  رو يًله ، ىمااخترؾ 

بمسدح  أسدو مد و ًاحددو، ًال هزهدد  ردو   (3 ًالحصابرة (2 ًالمالكهة (1 ًىً يً  الحصفهة القول األول:

 .ذلك

  . (4 يا  أك   الشافعهة إصو همسح  أسو  بلث م اه القول الثانً:

 من أدلة القول األول:

الم ًهة     سً  هللا أصو مسح م و، ًبعضيا جاء أصو مسح ًلم جاء في  دد م  األحادهث 

 هقهد بعدد، ًم  ىذه األحادهث:

    م ً ب  هحهو المازصي    أبهدو: "أ   جدبًل يدا  لعبدد هللا بد  زهدد ًىدً جدد  مد ً بد   أواًل:

هتًضأ؟ فقا   بدد هللا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -هحهو أتستطهع أ  ت هصي كهؾ كا   سً  هللا 

                                                           

 . ٕٙ/ٔ ال ابق البح  – صجهم ًاب  ،ٖٖ/ٔ القده  ش ح – اليمام اب  (1 

 .98/ٔ الدسًيي ًحاشهة، ٕٕٙ/ٔ الذخه و – الق افي المالكهة (2 

 .ٔٓٔ/ٔكشؾ القصاع  –، ًالبيًتي ٖٙٔ/ٔاإلصالاؾ  –الحصابرة الم داًي  (3 

 .ٕٖٗ/ٔالمجمًع  –، ًالصًًي ٗٔٔ/ٔالكبه  الحاًي  –( الماً دي 4 
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ب  زهد صعم فد ا بماء، فأف غ  رو هدهو، فؽسد  مد ته   دم مضدمض ًاسدتص    بلً دا  دم ؼسد  

ًجيو  بلً ا،  م ؼس  هدهو م ته  إلو الم فقه   م مسح  أسو بهدهو فأيب  بيما ًأدب  بدأ بمقدم 

  . (1  أسو حتو ذىب بيما إلو يفاه  م  دىما إلو المكا  الذي بدأ مصو  م ؼس   جرهو"

ؼسددد  هدهدددو مددد ته ،  -الدددرو هللا  رهدددو ًسدددرم  -جددداء فدددي الحددددهث أ   سدددً  هللا  لبببة:وجبببه الدال

ًتمضمض ًاستص    بلً ا، ًؼس  ًجيو  بلً ا،  م ؼس  هدهو م ته   دم مسدح  أسدو، ًالظداى  مد  

 .(2 ألفاظ الحدهث أصو مسحو م و ًاحدو  رهو الالبلو ًالسبلم

"حدد صا سدرهما  بد  حد ب يدا : حدد صا ًىهدب، يدا : حدد صا  مد ً بد  هحهدو  د  أبهدو، يدا :  ثانٌا:

، -الرو هللا  رهدو ًسدرم  -شيده  م ً ب  أبي حس  سأ   بد هللا ب  زهد    ًضًء الصبي 

فد ا بتً  م  ماء فتًضأ ليم فكفأ  رو هدهو فؽسريما  بلَ ا  م أدخ  هده فدي اإلصداء فمضدمض 

 بل ا ب بلث ؼ فاه م  ماء  م أدخ  هدده فدي اإلصداء فؽسد  ًجيدو  بل دا  دم ًاستصشق ًاستص   

أدخ  هده في اإلصاء فؽس  هدهو إلو الم فق م ته  م ته ،  م أدخ  هده في اإلصاء فمسح ب أسو 

ًحد صا مًسو يا : حد صا ًىهب،  .فأيب  بهدهو ًأدب  بيما  م أدخ  هده في اإلصاء فؽس   جرهو

  . (3 يا : مسح  أسو م و"

 .(4 مسح  أسو م و ًاحدو -الرو هللا  رهو ًسرم  -ظاى  ألفاظ الحدهث أ   سً  هللا  وجه الداللة:

 صدما أ اىم ًضًء الصبي  رهو  - ضي هللا  صو  -ًجاء  صد مسرم م  فع    ما  ب   فا  

  .الالبلو ًالسبلم أصو تًضأ بالت رهث إال  صد ال أ  فرم هذك  الت رهث

ً   اب  شياب أ   طاء ب  هزهد الره ي أخب ه أ  حم ا  مًلو   ما  أخب ه أ    ما  ب   فا  

فتًضأ فؽس  كفهو  بلث م اه  م مضمض ًاستص  ،  دم ؼسد  " د ا بًضًء  – ضو هللا  صو  -

ًجيو  بلث م اه،  م ؼس  هده الهمصو إلو الم فق  بلث م اه  م ؼس  هده الهس ى م   ذلك،  دم 

و  م ؼس   جرو الهمصو إلو الكعبه   دبلث مد اه،  دم ؼسد  الهسد ى م د  ذلدك،  دم يدا : مسح  أس

  . (5 "...تًضأ صحً ًضًبي ىذا -الرو هللا  رهو ًسرم  - أهه  سً  هللا 

 .(6 أ  ال اًي ذك  العدد في ك   ضً إال في ال أ  فد   رو أصو ؼسرو م و ًاحدو وجه الداللة:

                                                           

 8ٖٔ يم الحدهث  – 8ٓ/ٔ -باب مسح ال أ  كرو  –كتاب الًضًء  –الالحهح  –( البخا ي 1 

 9ٙ/ٖ مدو القا ي  –العهصي  (2 

 89ٔ يم الحدهث  – 8ٕ/ٔ -باب مسح ال أ  م و  -كتاب الًضًء –( البخا ي 3 

 98ٕ/ٔفتح البا ي  –اب  حج   (4 

 ٕٕٙ يم الحدهث  – ٔٗٔ/ٔ -باب الفة الًضًء ًكمالو -كتاب الطيا و  – ( مسرم5 

 ٙٓٔ/ٖش حو  رو مسرم  –الصًًي  (6 
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الدرو هللا  -ًم  المبلحظ أ  في الحدهث األً  جاء التال هح م  فع    ما  أ   سً  هللا 

مسح  رو  أسو  بلً ا، ًالحح ىذا الحدهث األلبداصي ًلكد  يدد جداءه بدايي األحادهدث  - رهو ًسرم 

تال ح فهيا أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم مسح  رو  أسو، ًلم هقهد ذلك بعدد معه  ًجاء بعضيا 

 هح بم و ًاحدو، ًال ح العرماء أ  ىذه ال ًاهة ًىي المسح  رو ال أ   بلَ دا تخدالؾ بدايي التال

  .ال ًاهاه التي جاءه في المسح

الالحاح كريا تد   رو مسح ال أ  أصو مد و  - ضي هللا  صو  -أحادهث   ما  ... يا  أبً داًد: "

 . (1 "...ا كما ذك ًا في ؼه هًا  ددً ًيالًا فهيا ًمسح  أسو ًلم هذك  ،فإصيم ذك ًا الًضًء  بلً ا

 من أدلة القول الثانً: 

    - رهو الالبلو ًالسبلم-جاء في حدهث   ما  أصو مسح  أسو  بلً ا،  م يا : "ىذا ًضًء الصبي 

شقهق ب  جم و    شقهق ب  سرمة، يا :  أهه   ما  ب   فا  ؼس  ذ ا هو  بل ا  بلً ا   ام  ب  

  . (2 فع  ىذا" -الرو هللا  رهو ًسرم  -   أهه  سً  هللا  م يا ًمسح  أسو  بل ا 

 -الرو هللا  رهو ًسدرم  -ما أ   سً  هللا - ضي هللا  صو  -التال هح م  اب   با   وجه الداللة:

 .(3 مسح  أسو  بلً ا

ًلقد  رق أى  العرم  رو ىذا اإلشكا  م  االختبلؾ في  ددد مسدح الد أ  بالًضدًء، ًمد  

ًم  أيًى األدلة  رو  دم العدد الحدهث المشيً  الدذي ... اب  حج ، حهث يا : "ىؤالء: الحافظ 

الححو اب  خزهمة ًؼه ه م  ط هق  بد هللا ب   م ً ب  العاص في الدفة الًضدًء، حهدث يدا  

فإ  فدي  ًاهدة سدعهد  .بعد أ  ف غ: م  زاد  رو ىذا فقد أساء ًظرم -الرو هللا  رهو ًسرم  -الصبي 

ال هح بأصو مسح  أسو م و ًاحدو، فد   ردو أ  الزهدادو فدي مسدح الد أ   ردو ب  مصالً  فهو الت

 رددو إ ادو  -إ  الددحه  -المدد و ؼهدد  مسددتحبة، ًهحمدد  مددا ً د مدد  األحادهددث فددي ت رهددث المسددح 

  . (4 االستهعاب بالمسح، ال أصيا مسحاه مستقرة لجمهع ال أ "

  .ًأ  المسح  بل ا شاذًىذا بها  م  اب  حج  أ  المحفًظ مسحة ًاحدو ال  بلث 

                                                           

 9٘ٔ/ٔ -باب الفة ًضًء الصبي  –كتاب الطيا و  – السص  - داًد ً( أب1 

يدا  األلبداصي فدي  7ٓٔ يدم الحددهث 8٘ٔ /ٔ –بداب الدفة ًضدًء الصبدي  -كتداب الطيدا و – السص  - داًد ًأب (2 

  ٔٗ/ٔحس  الحهح  -تعرهقو  رو سص  أبي داًد 

 9/ٖ مدو القا ي  –العهصي  (3 

 .ٖٙٓ/ٔ( اب  حج ، فتح البا ي 4 
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ًذك  الدا يطصي أ  جما ة م  الحفداظ ال قداه خدالفًا بد اًهتيم أ  الد أ  همسدح  بل دة 

ال ؼهد  ًأ  المسدح  ًذك   دًدا مصيم، ًأ  المعتد بو في ذلدك أ  المسدح مد و ًاحددو  بالًضًء 

 .  (1  بل ا شاذ

ذكد  التكد ا  فدي  -هللا  صدو  ضدي  -يد  ًي م  أًجو ؼ هبة      ما  ... ًيا  البهيقي: "

مسح ال أ  إال أصيا مع خبلؾ الحفاظ ال قاه لهسه بحجة  صد أىد  المع فدة، ًإ  كدا  بعدض 

 .  (2 "...أالحابصا هحت  بيا

 القول المختار 

القً  المختا  ىً يً  الجميً  ًىً أ  مسح ال أ  م و ًاحدو ال  بلث؛ ًذلك بسبب أ  ً

مطرقة، ًأما حدهث ال بلث فيًد مصف د خالؾ فهو جمهدع ال ًاهداه جمهع ال ًاهاه جاءه ًاحدو أً 

ًىذا ىً الشاذ الذي صص العرماء  رو ت كو ً دم األخذ بو، ب  ًجاء      مدا  أصدو مسدح  أسدو 

م و ًاحدو كما سبق بهاصو ًاألحادهث الدذي جداء فهدو مسدح الد أ   بلَ دا لهسده فدي القدًو كأحادهدث 

ًكذلك، فإ  اب   با  جاء  صو في الًضًء  .ا جاء في الالحهحه الم و، فبل تقًى  رو مخالفة م

ً اًي الحدهث ًىً أبدً داًد الد ح  . ًاهتا ، إحداىما: أصو مسح م و، ًاألخ ى: أصو مسح  بلً ا

مسح  بل ا أبًدا فكا  حدهث المسح  بلَ ا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أصو لم هأه أحادهث أخ ى أ  الصبي 

أصو مسدح مد و  -الرو هللا  رهو ًسرم  -دهث في الباب ًالمحفًظ     سً  هللا مخالَفا لجمهع األحا

 .ًاحدو، ًهللا أ رم

 التطبٌق الثانً

 ومن الشذوذ فً الحدٌث ما جاء من ضم العقبٌن فً السجود فً الصالة

ًذلك م  خبل  مسألة  ص العقبه  في الالبلو أ صاء السجًد في  السدصة  ص العقبده  أ صداء 

 التف ه  بهصيما؟السجًد أم 

جاء في الحدهث الذي الححو العرماء في مسدألة ضدم العقبده ، ًىدً  د   د ًو بد  الزبهد ، 

ًكا  معي  رو ف اشدي  -الرو هللا  رهو ًسرم  -فقده  سً  هللا "هقً : ياله  ابشة زًج الصبي: 

ك مدد  فًجدتددو سدداجًدا  ااًلددا  قبهددو مسددتقببًل بددأط اؾ أالددابعو القبرددة فسددمعتو هقددً : أ ددًذ ب ضددا

سخطك ًبعفًك م   قًبتك ًبك مصك أ صي  رهك ال أبرػ ك  ما فهك فرما اصال ؾ، يا : هدا  ابشدة 

                                                           

 .89/ٔ -الرو هللا  رهو ًسرم  -باب الفة ًضًء  سً  هللا  -كتاب الطيا و  – السص  - ( الد ايطصي1 

 .ٕٙ/ٔباب التك ا  في مسح ال أ   -الطيا و  كتاب –الكب ى السص   –( البهيقي 2 
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أخذك شهطاصك، فقاله: أمالك شهطا ؟ يا : ما م  آدمي إال لو شهطا ، فقرده: ًأصده هدا  سدً  هللا 

  . (1 يا : ًأصا ًلكصي د ًه هللا  رهو فأسرم"

  . (2 في المستد ك ًيا   رو ش ط الشهخه الحاكم ً ًىذا الحدهث الححو اب  خزهمة

كدا   –الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -أ   سً  هللا  -ا  ضي هللا  صي -اإلخبا  م   ابشة  وجه الداللة:

  .أ صاء سجًده  ااًلا  قبهو

ًالححو اب  حبا  فجعرو في الحهحو ًيدا  الشدهخ شدعهب األ صدؤًط: إسدصاده الدحهح  ردو شد ط 

  . (3 مسرم

لًحهد في ضم العقبه ، ًلم هدأه حددهث آخد  هقًهدو، بد  جداء فدي الدحهح ًىذا الحدهث ىً ا

مسرم ىذا الحدهث بدً  ذك  ضم العقبه ، فقد ذك  كًصيما مصالًبته  بدً  ضم، ًمد  المعردًم أ  

فع  األ  ج    أبدو ى هد و  د   ابشدة، "يالده:  .الهد تقع  رو القدمه  ًلً لم هكًصا مضمًمته 

لهرة م  الفد اش فالتمسدتو فًيعده هددى  ردو بطد  يدمهدو  - رهو ًسرم الرو هللا  -فقده  سً  هللا 

ًىً فدي المسدجد ًىمدا مصالدًبتا ، ًىدً هقدً : الريدم أ دًذ ب ضداك مد  سدخطك ًبمعافاتدك مد  

  . (4  قًبتك ًأ ًذ بك مصك ال أحالو  صاء  رهك أصه كما أ صهه  رو صفسك"

كريا ببل ضم لرعقبده ، ًلدم هقد  ًاألحادهث األخ ى التي جاءه في الفة البلو الصبي جاءه 

  .بو أحد م  المذاىب األ بعة ب  صص في مذىب الشافعي ًأحمد  رو أ  السصة التف هق ال الضم

ًيدا  الحداكم بعدددما ذكد  الحدددهث الدذي جداء فهددو ضدم العقبدده : "ىدذا حددهث الددحهح  ردو شدد ط 

 .   (5 ًد ؼه  ما في ىذا الحدهث"الشهخه  ًلم هخ جاه بيذا الرفظ ال أ رم أحدا ذك  ضم العقبه  في السج

ًىذا تال هح م  الحاكم أ  ىذا الحدهث ىً الًحهدد الدذي جداء فهدو ذكد  ضدم العقبده ، ًمدع 

صقً  الالحابة العدهدو التي جاءه في ًالؾ البلو الصبي فرم هذك  ًاحٌد مصيم أ  الصبي ضم  قبهو، 

أ  ىذه الزهادو شاذو لدم هعمد  بيدا ًالالحهح الذي  ًاه مسرم لم هذك  فهو ضم العقبه ، ًبيذا هتبه  

ًكذلك، لم هك  ليا ذكد   .جميً  الفقياء، ًلم هأه تفاله  في ذلك    الالحابة ًالتابعه  في ذلك

                                                           

 ٗ٘ٙ يم الحدهث  – 8ٕٖ/ٔ -باب ضم العقبه  في السجًد  –كتاب الالبلو  –( الحهح اب  خزهمة 1 

 يدم الحددهث  – ٕٖ٘/ٔ -بداب التدأمه   -كتاب اإلمامة ًالبلو الجما دة –( الحاكم، المستد ك  رو الالحهحه  2 

8ٖٕ 

 9ٖٖٔ يم الحدهث  – ٕٓٙ/٘ -باب الفة الالبلو  –كتاب الالبلو  – الالحهح - ( اب  حبا 3 

 8ٙٗ يم الحدهث  – ٔ٘/ٕ -باب ما هقا  في ال كًع ًالسجًد  -كتاب الالبلو  –الالحهح  - مسرم  (4 

 يدم الحددهث  – ٕٖ٘/ٔ - باب التدأمه   -كتاب اإلمامة ًالبلو الجما ة  –( الحاكم، المستد ك  رو الالحهحه  5 

8ٖٕ 
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 صد الحصفهة ًأما المالكهة فدذك ًا أ  ضدم العقبده  بد دة ًاألالد  أ  ال هتكردؾ فهدو، يدا  سدحصً : 

فدد ق أالددابعو  رددو  كبتهددو فددي ال كددًع يردده البدد  القاسددم: ىدد  كددا  مالددك هددأم  ال جدد  بددأ  ه... "

ًهأم ه أ  هضميا في السجًد؟ يا : ما  أهتو هحد في ىذا حًدا ًسمعتو هسأ   صو، ًكا  هك ه الحد 

  . (1 "...ًهقً : هسجد كما هسجد الصا  ًه كع كما ه كعً  .في ذلك ًه اه م  البدع

"... ًجاء في مذىب الشافعهة ًالحصابرة أ  السصة ىً التف ه  به  القددمه  ال الضدم، يدا  الشدافعي: 

  . (2 ًال هرالق إحدى  كبتهو باألخ ى ًهجافي  جرهو"

يا   .يا  الشافعي ًاألالحاب: هستحب لرساجد أ  هف ج به   كبتهو ًبه  يدمهو... ًيا  الصًًي: "

  . (4 "...قو: يا  أالحابصا: هكً  به  يدمهو يد  شب في تعره  (3 القاضي أبً الطهب

  . (5 "...ًهستحب أ  هف ق به   كبتهو ً جرهو... ًيا  اب  يدامة: "

ًذىب بعض أى  العرم إلدو أ  السدصة ىدي ضدم العقبده  ال التفد ه  بهصيمدا، ًذكد  ابد  مفردح 

ق ال الضم، ًممد   أى ىدذا القدً  ًلم هعرم م  تمهم إال أ  الحصابرة  رو التف ه  (6 الحصبري    تمهم

م  المعاال ه  اب    همه  ًاأللباصي فذىبا إلو أ  السصة في السجًد ضم العقبه  ال التف ه  بهصيما 

  . (7  ص  قبهو - رهو الالبلو ًالسبلم -لرحدهث الذي جاء فهو أ   سً  هللا 

 :القول المختار

فددي السددجًد ال الضددم؛ أل  حدددهث  ص ًالمختددا  فددي ذلددك أ  السددصة ىددي التفدد ه  بدده  العقبدده  

العقبه  شاذ، ًصص األبمة  رو شذًذه، ًالشاذ ال هعمد  بدو فقدد خدالؾ مجمدًع األحادهدث التدي لدم هصقد  

فهيا ضدم العقبده  مدع ك د و  ددد األحادهدث التدي جداء فهيدا الدفة الدبلو الصبدي، ًلدم هعمد  بحددهث ضدم 

يرة خدالفًا مدا كدا   رهدو الالدحابة ًاألبمدة فدي  العقبه  أك   الفقياء ًجماىه ىم ًم   م  بو مصيم فيم

  .ًهللا أ رم ،ذلك، ًجاء التفاله  م  الصًًي ًاب  يدامة أ  السصة المجافة به  القدمه  يد  شب 

  

                                                           

، دا  الكتب العرمهدة، ٗ،مٔ(، ط7ٙٔ/ٔىـ( المدًصة،  79ٔلك ب  أص  ب  مالك ب   ام  األالبحي المدصي  ( ما1 

 م99ٗٔ   -ىـ ٘ٔٗٔ به ًه، 

 .7ٖٔ/ٔ( الشافعي، األم 2 

( ىددً اإلمددام، العبلمددة، شددهخ اإلسددبلم، القاضددي، أبددً الطهددب طدداى  بدد   بددد هللا بدد  طدداى  بدد   مدد  الطبدد ي، 3 

 د.الشافعي، فقهو بؽدا

 .8٘ٔ/ًٖٗلد: سصة  ما  ًأ بعه  ً بلث مابة، سه  أ بلم الصببلء 

 .9ٖٖ/ٖ( الصًًي، المجمًع 4 

 9ٙ٘/ٔ( اب  يدامة، المؽصي 5 

 .ٗٓٗ/ٔالمبدع  –( اب  مفرح 6 

 .9ٙٔ/ ٖ، ًاب    همه  7ٖٙ/ٕ( أال  الفة البلو الصبي لؤللباصي 7 
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 التطبٌق الثالث

 كٌفٌة تحرٌك الشاهد أثناء التشهد فً الصالة

  .ًم  األحادهث الشاذو فهما هختص بالالبلو كذلك تح هك السبابة بالتشيد

 :ًاخترؾ العرماء في كهفهة تح هك اإلالبع الشاىد أ صاء التشيد  رو  بل ة أيًا ، ىي

  .أصو هشه  بالشاىد  صد لفظ معه  ًال هح كو م  ؼه  تًيؾ  (3 ًالحصابرة (2 ًالشافعهة (1 الحصفهة -ٔ

 دم  فعصد الحصفهة إما البسط  رو طً  التشيد م  ؼه  إشا و، ًإما  فع الشاىد  صد الصفي مد 

ًضعيا  صد اإل باه ًأما الشافعهة فعصدىم ال فع  صد اإل باه إلو صياهة التشيد، ًأما الحصابرة فه فع 

 .الشاىد  صد ذك  لفظ الجبللة

  . (4 المالكهة أصو هح كيا في الالبلو همهصا ًشمااًل ال إلو أ رو ًأسف  -ٕ

  . (5 اال ه ، م  : األلباصيهح كيا  رو طًا  الالبلو إلو أ رو ًأسف ، ًىً يً  بعض المع -ٖ

 ًصستطهع أ  صجم  أيًا  العرماء فهما سبق في يًله ، ىما: 

  .اإلشا و فقط ببل تح هك دابم، ًىً يً  الحصفهة ًالشافعهة ًالحصابرة -ٔ

  . رو اختبلؾ بهصيم في كهفهة التح هك .التح هك دابما يً  المالكهة، ًم  المعاال ه : األلباصي -ٕ

لددذك  أ   رمدداء المددذاىب يددد ذكدد ًا كهفهدداه اإلشددا و المخترفددة مدد  ؼهدد  أ  ًمدد  الجددده  با

هذك ًا صاًلا  رو مذىبيم سًى الصالًص العامة في اإلشا و، ًسهذك  الباحدث ىدذه األحادهدث مدع 

 .ش ح ليا ًسهصق  م  المذاىب صالًاًلا تبه  ما ذىبًا إلهو

 أواًل: الحدٌث الذي جاء فٌه تحرٌك الشاهد حٌن التشهد 

ًأما الحدهث الذي جاء فهو تح هك األالبع في الالدبلو ىدً حددهث ًاحدد ال ؼهد ، ًإ  تعددد 

،  بد هللا ب  المبا ك    زابدو، يا : "حد صا  االدم بد  كرهدب،  (6  ًاتو فمخ جو ًاحد ًىً ]  [

 -الرو هللا  رهو ًسرم  -يا : حد صي أبي إ  ًاب  ب  حج  يا : يره ألصظ   إلو البلو  سً  هللا 

 م يعد ًافت ش  جرو الهس ى ًًضع كفو الهسد ى  ردو  ؾ هالري فصظ ه إلهو، فًالؾ، فقا :كه
                                                           

 ،ٕٔٔ/ٔ الحقابق تبهه  - ًالزهرعي ،ٖٓٗ/  ٔ  ابده  اب  حاشهة (1 

 ،7ٔٔ/  ٔ المحتاج مؽصي -ًالش بهصي ،ٖٖٔ/ٕ الكبه  الحاًي – الماً دي (2 

 ٖٗ٘/  ٔكشاؾ القصاع  -، ًالبيًتي ٙ٘/ٕاإلصالاؾ  –(الم داًي 3 

  ٕٓ٘/ٔ،  الد ده ، الش ح الكبه  9ٕٗ/ٕمًاىب الجره   –( الحطاب 4 

 ٖٕٕتمام المصة  -( األلباصي5 

 الباحث. ( ح ؾ    ( إضافة م 6 
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فخذه ً كبتو الهس ى ًجع  حد م فقو األهم   رو فخذه الهمصو  م يبض ا صته  م  أالابعو ًحردق 

  .(1 حرقو  م  فع أالبعو ف أهتو هح كيا هد ً بيا مختال "

كا  هح ك إالبعو الشاىد أ صاء الجرً  في  –السبلم  رهو الالبلو ً –أ   سً  هللا  وجه الداللة:

 .(2 الالبلو لرتشيد

ًيا  اب  خزهمة  قدب  ًاهدة ىدذا الحددهث إصدو الحددهث الًحهدد الدذي جداء فهدو ذكد  تح هدك 

السبابة أ صاء التشيد ًلفظ التح هك زابد    بايي ال ًاهاه يا : "يا  أبً بك : لده  فدي شديء مد  

  . (3 الخب  زابد ذك ه" األخبا  هح كيا إال في ىذا

ًجاءه األحادهث األخ ى كريا ًىي ما تقا ب أحَد  ش  حدهً ا في أ  الصبي أشا  بالسدبابة، 

ًلم هق  ال اًي هح كيا، ًمعرًم الف ق به  اإلشا و ًالتح هك؛ فاإلشا و ىي تًجهو اإلالبع بدً  

- تح هكو، ًأما التح هك فهكً  خفًضا ً فًعا ب  ًجاء التال هح في إحدى ال ًاهاه أ   سً  هللا

الدرو هللا  رهدو  -لم هح كيا، ًسهذك  الباحث بعض ال ًاهاه فدي أ  الصبدي  - رهو الالبلو ًالسبلم

  .أشا  بإالبعو -ًسرم 

 ثانٌا: األحادٌث التً ورد فٌها اإلشارة بالشاهد دون التحرٌك 

 .ما - ضي هللا  صو  -الحدهث األً  م   ًاهة  بدهللا ب   م  

 –الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -أ   سدً  هللا  -مدا- ضدي هللا  صدو  -   أهًب    صافع    اب   مد  

كا  إذا يعد في التشيد، ًضع هدده الهسد ى  ردو  كبتدو الهسد ى ًًضدع هدده الهمصدو  ردو  كبتدو "

  . (4 "الهمصو ً قد  بل ة ًخمسه  ًأشا  بالسبابة

  

                                                           

 -7ٖ/ٖ -باب يبض ال صته  م  أالابع الهد الهمصو ً قد الًسطو ًاإلبيام مصيا -كتاب الفة الالبلو  –( الصسابي 1 

 8ٙٓٔ يدم الحددهث  -7ٓٔ/٘ –بداب الدفة الالدبلو  -كتداب الالدبلو  –ًالحهح اب  حبا   ،9ٖٙ يم الحدهث 

كبته  فدي التشديد ًتح هدك السدبابة  صدد باب الفة ًضع الهده   رو الد  -كتاب الالبلو  –ًالحهح اب  خزهمة 

الححو اب  خزهمة، يا  األلباصي في تعرهقدو  ردو سدص  الصسدابي  ، 7ٔٗ يم الحدهث  -ٖٗ٘/ٔ –اإلشا و بيا = 

 الحهح ًيا  شعهب األ صؤًط في الحهح اب  حبا  إسصاده يًي.

 7ٕٖ/ٕصه  األًطا   –الشًكاصي  (2 

اب الدفة ًضدع الهدده   ردو الد كبته  فدي التشديد ًتح هدك السدبابة ب -كتاب الالبلو  – الالحهح - اب  خزهمة (3 

 .ٗ٘/ٔ -  صد اإلشا و بيا 

 8ٓٗ/ٔ -باب الفة الجرً  في الالبلو ًكهفهة ًضع الهده   ردو الفخدذه  -كتاب الالبلو  – الالحهح - ( مسرم4 

  8ٓ٘ يم الحدهث  – 8ٓٗ/ٔ
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كدا  هشده  بالسدبابة أ صداء التشديد ًلدم هدذك   – رهو الالبلو ًالسدبلم  –أ   سً  هللا  وجه الداللة:

 .(1 التح هك

 رهددو الالددبلو  -ًىصددا ذكدد   بدددهللا بدد   مدد  اإلشددا و، ًلددم هددذك  التح هددك ًلددً  أى الصبددي 

  .ح ك إالبعو لذك  ذلك -ًالسبلم

  .ما- صو  ضي هللا  -الحدهث ال اصي ًىً م   ًاهة  بد هللا ب  الزبه  

إذا يعدد  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -    ام  ب   بدهللا ب  الزبه   د  أبهدو، يدا : "كدا   سدً  هللا 

ًضع هده الهمصو  رو فخذه الهمصو ًهده الهس ى  رو فخدذه الهسد ى ًأشدا  بإالدبعو السدبابة  هد ً

 . (2 ًًضع إبيامو  رو إالبعو الًسطو ًهرقم كفو الهس ى  كبتو"

كدا  هشده  بإالدبعو أ صداء التشديد مد  ؼهد   – رهو الالدبلو ًالسدبلم  –   سً  هللا أ وجه الداللة:

 .(3 تح هك

 .ًىصا كما مضو م  كبلم اب   م  أصو  رهو الالبلو ًالسبلم أشا  بيا فحسب ًلم هح كيا

كا  هشده   -الرو هللا  رهو ًسرم  -    ام  ب   بد هللا     بد هللا ب  الزبه : أصو ذك  أ  الصبي 

 . (4 بإالبعو إذا د ا ًال هح كيا

ًجاء في حدهث آخ   ًاه الصسابي ًؼه ه، يا : "حد صا  االم ب  كرهب    أبهدو  د  ًابد  

ف أهتدو ه فدع هدهدو إذا افتدتح الالدبلو حتدو  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ب  حج  يا : أتهه  سً  هللا 

لهس ى ًصالدب الهمصدو ًًضدع هحاذي مصكبهو، ًإذا أ اد أ  ه كع ًإذا جر  في ال كعته  أضجع ا

هده الهمصو  رو فخذه الهمصو ًصالب أالبعو لرد اء ًًضع هده الهس ى  رو فخذه الهسد ى يدا   دم 

 . (5 أتهتيم م  ياب  ف أهتيم ه فعً  أهدهيم في الب اص "

فهحتمد  أ  هكدً  المد اد ... ًيا  أبً بك  البهيقي حه   ًى حدهث تح هدك السدبابة فدي التشديد: "

  . (6 اإلشا و بيا ال تك ه  تح هكيا، فهكً  مًافًقا ل ًاهة ب  الزبه  ًهللا تعالو أ رم"بالتح هك 

                                                           

  7ٕٖ/ٕ األًطا  صه  – الشًكاصي (1 

 –بدداب الددفة الجرددً  فددي الالددبلو ًكهفهددة ًضددع الهددده   رددو الفخددذه   -الالددبلو كتدداب  -الالددحهح  –( مسددرم 2 

 79ٔ يم الحدهث – 8ٓٗ/ٔ

  7ٕٖ/ٕ األًطا  صه  – الشًكاصي (3 

 -ًالسص  الكب ى لربهيقي ، 99ٔ يم الحدهث  – 7ٖ/ٔ -باب اإلشا و بالتشيد –كتاب الالبلو  –( سص  أبي داًد 4 

 .7ٔٗ/ًٖالححو الصًًي في المجمًع ش ح الميذب  89ٔ/ٕ –هح كيا باب م   ًى أصو أشا  بيا ًلم 

ًالددححو األلبداصي فددي  98ٖ/ٗ –بدداب مًضدع الهددده   صدد الجرددً  لرتشديد األً   -كتدداب الالدبلو  –( الصسدابي 5 

 ٖٕٙ/ٕ تعرهقو  رو سص  الصسابي

 .ٖٔٔ/ٕ -ا باب م   ًى أصو أشا  بيا ًلم هح كي -كتاب الالبلو  –السص  الكب ى  -( البهيقي 6 
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ًلقد صص الشهخ شعهب األ صدؤًط  ردو شدذًذ حددهث تح هدك اإلالدبع أ صداء التشديد، فقدا : حددهث 

مد  بده   -ًىدً ابد  يدامدة -الحهح دً  يًلو: "ف أهتو هح كيا هد ً بيا" فيً شاذ اصفد د بدو زابددو

  . (1 هأتي مفالبًل، ً جا  اإلسصاد  قاه" االم ب  كرهب كما س أالحاب

ًكما م  م  خبل  الش ح في الحدهث الشداذ، ًىدً مخالفدة ال قدة لمد  ىدً أً دق أً المخالفدة 

بك  و العدد  رو االستًاء في د جة الالحة، ً به م  خبل  االستق اء أ  أحادهث اإلشا و ً ددم 

ا م  حدهث فبل هشكك أحد في الحتيا ً بًتيا ًىي أك    ددً التح هك أيًى، فيي م   ًاهة مسرم 

 .التح هك

ً به م  كبلم الصًًي أصو ال هس  تح هكيا ًالمسصً  اإلشا و بيا فقط ً صد تح هكيا يًال  

  . (2 في بطبل  الالبلو ً دمو ً جح  دم البطبل 

 ذكر أقوال من المذاهب األربعة فً كٌفٌة اإلشارة فً التشهد

ًًضددعو  صددد اإل بدداه مددع  الحصفهددة إلددو  دددم تح هددك اإلالددبع ًاإلشددا و بددو فقددط  صددد الصفددي،ذىددب 

  . (3 التحرهق به  اإلبيام ًالسبابة

ًأما المالكهة فقالًا بتح هك اإلالبع  صدد التشديد همهًصدا ًشدمااًل ال إلدو أ ردو ًأسدف  فدي كد  

 د   ًاهدة تح هدك اإلالدبع  ، ًلك   ا ض بعض  رماء المالكهة تح هدك اإلالدبع، ًيدا  (4 التشيد

ش: "ىذا ىً الم ًي    مالك في العتبهة، ًالدذي  -ًتح هكيا دابما  -برهة، يا  الحطاب ال  هصي 

الد  بو اب  الحاجب ًاب  شا ، ًجع  اب   شد التح هك سصة، يا  اب    فة ًىً ضد يً  اب  

 . (5 "...هة فإصيا برهةالع بي: إهاكم ًتح هك أالابعكم في التشيد ًال ترتفتًا ل ًاهة العتب

ًأما الشافعهة فالمعتمد  صدىم ىً  فع السبابة  صد اإل باه في التشديد إلدو صياهدة التشديد بدبل 

 . (6 تح هك، ًىً األالح  صدىم ً صدىم يً  بالتح هك لكصو ؼه  معتمد

ًأما الحصابرة فالالحهح مد  مدذىبيم أصدو ه فدع السدبابة  صدد ذكد  هللا تعدالو،  دم هخفضديا ًال 

 .(7 هبقهيا متح كة أً  ابتة ًىصاك  ًاهة في المذىب بالتح هك

  

                                                           

 989 يم الحدهث  ٕٖٕ/ٖباب اإلشا و بالتشيد  –كتاب الالبلو  –السص   –أبً داًد ( 1 
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 :القول المختار

ًالمختا  ما  رهو الجميً  ًما اتفق  رهدو فدي مدذىب الحصفهدة ًالشدافعهة ًالحصابردة ًؼهد ىم 

م  األبمة األ بلم أصو ال هش ع التح هك، ًإصما المش ًع اإلشا و فقط ًحتدو فدي مدذىب المالكهدة؛ 

خالؾ في مسألة التح هك ًالحدهث الذي فهو زهادو هح كيا شاذ مخالؾ لجمهدع ال ًاهداه فمصيم م  

األخ ى الالحهحة، ًتم البها  فهما سدبق أ  الشداذ هتد ك ًال هعمد  بدو، بد  ًصدص بعدض الشدافعهة 

  . رو بطبل  الالبلو بالتح هك كما تم صقرو سابًقا، ًهللا أ رم

  مل بها فً الحج فً كٌفٌة رمً الجمار ثالًثا: من األحادٌث الشاذة التً لم ٌع

ما جاء     بدهللا ب  مسعًد  صددما  مدو الجمدا  ًاسدتبط  الدًادي ًاسدتقب  القبردة ً مدو 

الجما ، ًجاء في األحادهث األخ ى في الالحهحه  ًؼه ىما أصو جع  البهه    هسا ه ًمصو    

  .همهصو  م  مو الجما  ًالحدهث األً  الشاذ ] ًاه الت مذي[

   جدامع بد  شدداد أبدو الدخ و  د   بدد الد حم  بد  هزهدد لمدا أتدو  بدد هللا جمد و العقبدة 

استبط  الًادي ًاستقب  القبرة ًجعد  ه مدو الجمد و  ردو حاجبدو األهمد   دم  مدو بسدبع حالدهاه 

هكب  مع ك  حالاو،  م يا : "ًهللا الدذى ال إلدو إال ىدً مد  ىدا ىصدا  مدو الدذى أصزلده  رهدو سدً و 

 . (1 البق و"

 . (2 فيذا الحدهث  ًاه الت مذي ًيا   صو حس  الحهح

ًلك  جاء  صد البخا ي ًمسرم ما هخالؾ ىذه ال ًاهة ًىي    إب اىهم     بد ال حم  ب  

ف آه ه مي الجم و الكب ى بسبع حالهاه فجعد   - ضي هللا  صو  -هزهد: "أصو ح  مع اب  مسعًد 

 . (3 مقام الذي أصزله  رهو سً و البق و"البهه    هسا ه ًمصو    همهصو،  م يا : ىذا 

 . (4 ًجاء م   ىذه ال ًاهة  صد مسرم

 (6 ًالمالكهة  (5 ًإلو ىذا ذىب جميً  أى  العرم ًىً مذىب الحصفهة
 

 . (7 ًأك   الشافعهة

                                                           

 9ٔٓ يم الحدهث  – ٖ٘/ٗباب ما جاء كهؾ ت مو الجما .  -كتاب الح   –سص  الت مذي  -( الت مذي1 

 .المالد  صفسو (2 

 .ٕٙٙٔ يم الحدهث  – ٕٕٙ/ٕ -باب  مي الجما  م  بط  الًادي  -كتاب الح   –( البخا ي 3 
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 . ٕٔٗ/ٔ األصي  مجمع (5 

 ،8ٕٔ/ٕ الدًاصي الفًاكو (6 
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 . (1 بعض الشافعهة إلو القً  إلو أصو هستقب  الكعبة ًتكً  الجم و    همهصوًًذىب الحصابرة 

ًيع في  ًاهة أبي الخ و     بد الد حم  بد  هزهدد لمدا أتدو  بدد هللا ... اب  حج : "يا  الحافظ 

جم و العقبة استبط  الًادي ًاستقب  القبرة أخ جو الت مذي ًالذي يبرو ىً الالحهح، ًىذا شاذ في 

إسصاده المسعًدي ًيد اخترط ًباألً  يا  الجميً  ًجزم ال افعي م  الشافعهة بأصو هستقب  الجم و 

 . (2 "...ستدب  القبرةًه

فهستحب أ  هقؾ تحتيا في بط  الًادي، فهجع  مكة    هسا ه ًمصدو  د  همهصدو ...يا  الصًًي: "

ًبو يا  جميً   .ًهستقب  العقبة ًالجم و ًه مهيا بالحالهاه السبع، ًىذا ىً الالحهح في مذىبصا

ًيدا  بعدض أالدحابصا  .مكةا العرماء ًيا  بعض أالحابصا: هستحب أ  هقؾ مستقب  الجم و مستدب ً 

هستحب أ  هقؾ مستقب  الكعبة ًتكً  الجم و  د  همهصدو ًالالدحهح األً  ًأجمعدًا  ردو أصدو مد  

حهث  ماىا جاز سًاء استقبريا أً جعريا    همهصو أً    هسا ه أً  ماىا م  فًييدا أً أسدفريا أً 

 . (3 "...ًيؾ في ًسطيا

 :القول المختار

هحقق السصة فإصو هجع  مكة    هسا ه ًمصو  د  همهصدو  دم ه مدي، ًالمختا  أ  م  أ اد أ  

و ال مدي ًهالدح  مهدو ًؼاهدة مدا فدي األمد  أصدو بلؾ ىذا فرم هالب السصة، ًلك  هجزبدًم  فع  خ

ًلك ، ال بد م  التصبهدو مد  أصدو إذا أده السدصة إلدو ًيدًع الحد ج ًالمشدقة فتتد ك إذا  .خالؾ السصة

 [78 الحدد :] َّ جتحت هب مب خب حب جب هئ ُّ تعددالو: بفعريددا حدد ج ًمشددقة كمددا يددا  حالدد  

خالًاًلا في ىذا الزم  الذي ك   فهو  دد الحجاج فإذا أمد  الحداج  ردو صفسدو ًلدم هجدد الحد ج 

ًالمشقة فبل شك بتقدهم السصة  ردو ؼه ىدا. ًالحددهث الدذي  ًاه الت مدذي  د  ابد  مسدعًد شداذ 

، كمدا - ضدي هللا  صدو  -لمخالفتو الحدهث ال ابه م   ًاهة البخا ي ًمسرم م  فع  اب  مسعًد 

ًله   رو الذي  صد الت مذي    ًالعم   رو الحدهث في الالحهحه ،ب  حجك الحافظ ال ح بذل

ًيد يا   صو الت مذي: حس  الحهح. ًلك ، الحة السصد فقط ال تؤى  الحدهث لرعم  بو ب  ال بد 

هعمد  بالحددهث  أ  هكً  م  المحفًظ ًله  م  الشاذ؛ فره  م   الم  رو ًجو اإلطبلق، يدا :

 الشاذ ًهللا أ رم.
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 المطلب الثانً

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث بسبب الشذوذ فً المعامالت

في ىذا المطرب سهذك  الباحدث بعدض التطبهقداه مد  األحادهدث الشداذو التدي لدم هجد  العمد  

ًيدد تبده   .بالحدهث بسببيا، ًالمعامبله المقالًدو ىي ك  مدا خدبل العبداداه مد  أحادهدث األحكدام

فهما سبق أ  الحدهث الشاذ ىً مخالفة ال قة لم  ىً أً دق مصدو فدي الضدبط أً فدي العددد مدع  دالدة 

 -سدً  هللا  - جا  الحدهث ًاتالا  السصد، ًالم دا  األً  ىدً مدا جداء مد  حددهث ابد   بدا  أ  

حظدً اه ا ًىً محد م ًمد  المعردًم أ  م- ضي هللا  صو  -تزًج مهمًصة  -الرو هللا  رهو ًسرم 

 .ا م  حهث المت اإلح ام الصكاح فكهؾ هصيو الصبي    أم   م هفعرو إال إ  كا  الحدهث شاذً 

 التطبٌق األول

 فً صحة نكاح المحرم

 :ًاخترؾ العرماء في الحة صكاح المح م  رو يًله ، ىما

 . (1 ذىب الحصفهة إلو الحة صكاح المح م القول األول:

 (3 ًالشافعهة  (2 ذىب المالكهة القول الثانً:
 

 إلو  دم الحة زًاج المح م   (4 ًالحصابرة

ًسدهذك  الباحدث مدا هتعردق بيدذا الحددهث مد  تدي خبلؾ بهصيم حددهث ابد   بدا  اآلًسبب ال

 .حهث أيًا   رماء الحدهث ًالفقو ًاألالً  ًى  ىً حدهث محفًظ أم شاذ

 -أ  الصبدي"مدا: - صدو  ضدي هللا  -حد صا األًزا دي حدد صي  طداء ابد  أبدي  بداح  د  ابد   بدا  

 . (5 "تزًج مهمًصة ًىً مح م -الرو هللا  رهو ًسرم 

 ضدي هللا  -ًالحدهث الحهح  ًاه البخدا ي ًمسدرم ًمعصداه ظداى  بدأ   سدً  هللا تدزًج مهمًصدة 

  .ًىً في حا  إح امو  رهو الالبلو ًالسبلم -ا صي

 -هللا  رهددو ًسددرم الددرو  -ًلكدد  جدداءه أحادهددث أخدد ى أك دد   دددًدا ذكدد  فهيددا أ   سددً  هللا 

 ًىً حبل  ًلم هك  مح ًما، ًمصيا ما هري: - ا ضي هللا  صي -تزًج مهمًصة 
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، يدا : "ال هدصكح -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -   أبا  ب    ما       مدا  بد   فدا  أ   سدً  هللا 

  . (1 المح م ًال هصكح ًال هخطب"

ا أصيا ياله إ   سً  هللا تزًجيا ًىً حبل  فع  - ضي هللا  صو  -ًكذلك جاء    مهمًصة 

تزًجيدا "  –الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -هزهد ب  األالم حدد تصي مهمًصدة بصده الحدا ث أ   سدً  هللا 

 . (2 ًكاصه خالتي ًخالة اب   با "ًىً حبل ، يا : 

أخدي في ذلك ما  ًاه مهمً  ب  مي ا ،    هزهدد بد  األالدم بد   - ضي هللا  صو  -ًكذلك ياله 

 .مهمًصة

  . (4 "(3 ًصح  حبلال  بس ؾ -الرو هللا  رهو ًسرم  -   مهمًصة، ياله: "تزًجصي  سً  هللا 

 -لمهمًصدة  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًكذلك جاء     افع مًلو  سً  هللا ًكا   سً  هللا 

أ   سً  هللا تزًجيا حبلاًل، فع  سرهما  ب  هسا     أبدي  افدع مدًلو  سدً   -ا  ضي هللا  صي

تزًج مهمًصة حبلاًل ًبصو بيا " –الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -هللا 

  . (5 "حبلاًل ًكصه ال سً  بهصيما

كدا  الصبدي مح ًمدا ًأمددا  يددا  - ضدي هللا  صدو  -ًالتعدا ض ظداى  بده  الحدده ه  فددإ  ابد   بدا  

الرو هللا  رهو ًسرم  -فقد ال حه ًىي الاحبة الحاد ة أ   سً  هللا  - ا ضي هللا  صي -مهمًصة 

تزًجيا ًىً حبل ، ًكذلك يا   افع ب  ًزاد أصو كا  الًاسدطة بهصيمدا، ًصقد  هزهدد بد  األالدم،  -

ًؼه ه:   (6 يا  القاضي... لصًًي: "يا  ا .حبلاًل  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أصيا ياله: كا   سً  هللا 

ا إال اب   با  ًحده، ً ًه مهمًصة ًأبً  افدع ًؼه ىمدا أصدو ًؼه ه: ًلم ه ً أصو تزًجيا مح مً 

تزًجيا حبلاًل، ًىم أ  ؾ بالقضهة لتعرقيم بو، بخبلؾ اب   با ؛ ًألصيم أضبط مد  ابد   بدا  

                                                           

 9ٓٗٔ يم الحدهث  – ٖٓٓٔ/ٕ -باب تح هم صكاح المح م ًك اىة خطبو  -كتاب الصكاح  –( مسرم 1 

 ٔٔٗٔ يم الحدهث  – ٕٖٓٔ/ٕ خطبو ًك اىة المح م صكاح تح هم باب - الصكاح كتاب - ( المالد  صفسو2 

( أصو تزًج مهمًصة بس ؾ ىً بكس  الد اء: مًضدع مد  مكدة  ردو  شد و أمهدا . ًيهد  أيد  ًأك د ، الصياهدة فدي 3 

 9ٔ٘/ٕؼ هب الحدهث الب  األ ه  

 يا  شعهب األ صؤًط، 8ٖٗٔ يم الحدهث  – ٕٓٗ/ٕ -باب المح م هتزًج  –المصاسك  كتاب –( سص  أبي داًد 4 

 7ٓٔ/ٕ حدهث الحهحأبي داًد  في تعرهقو  رو سص  ًاأللباصي ٕٓٗ/ٕفي تعرهقو  رو سص  أبي داًد الحهح 

 - -ًسدرم الدرو هللا  رهدو  -حدهث مهمًصة بصه الح ث اليبللهة زًج الصبدي  -بايي مسصد األصالا  –( مسصد أحمد 5 

 9ٕٖ/ٙ حدهث حس  في تعرهقو  رو مسصد أحمد يا  شعهب األ صؤًط ،ٖ٘ٗٗ يم الحدهث  -9ٕٖ/ٙ

( القاضي  هاض ب  مًسو ب   هاض الهحالبي: اإلمام، العبلمة، الحافظ األًحد، شدهخ اإلسدبلم، القاضدي، أبدً 6 

األصدلسدي،  دم السدبتي، المدالكي الفض   هاض ب  مًسو ب   هاض ب   م ً ب  مًسو ب   هاض الهحالبي، 

 ٕٗٓ/9ًٖلد: في سصة سه ًسبعه  ًأ بع مابة، سه  ا بلم الصببلء 
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 ردو  ًاهدة ابد   -م- ضدي هللا  صدو  -، ًىذا هظي  تقدهم  ًاهة  افع ًهزهد ًمهمًصدة  (1 "...ًأك  

الرو هللا  رهو ًسرم  -فأما تزًه   سً  هللا ...  با  ًأ  التعا ض ظاى ، ًيا  اب   بد الب : "

 اآل دا المسصدو ًاخترؾ في ذلدك أىد  السده  ًالعردم فدي األخبدا  أ   اآل ا مهمًصة فقد اخترفه فهو  -

  . (2 "...بلاًل أته متًات و م  ط ق شتوتزًجيا ح -الرو هللا  رهو ًسرم  -بأ   سً  هللا 

 - ضدي هللا  صدو  -أ  حددهث ابد   بدا   فدي تعرهقدو  ردو سدص  الت مدذي ًلقد ذك  األلباصي

ًذلك لمخالفتو مجمًع األحادهث الالحهحة التي يد تفًيه  رهو فدي العددد، ًأ   ًاتيدا مد    (3 شاذ

تدزًج مهمًصدة  - رهدو الالدبلو ًالسدبلم - كما أ  األحادهث التي جاءه بدذك  أ   سدً  هللا .ال قاه

  .ًىً حبل  يد ذك ه في الالحهحه 

ًمهمًصة أ رم بصفسيا ًأبً  افع الداحب القالدة ًىدً السدفه  فهيدا فيمدا أ ردم ... ًيا  اب  يدامة: "

بذلك م  اب   با  ًأًلو بالتقدهم لً كدا  ابد   بدا  كبهدً ا، فكهدؾ ًيدد كدا  الدؽهً ا ًال هعد ؾ 

ًيا  سعهد ب  المسهب ًىم اب   با : ما  .هقؾ  رهيا ًيد أصك   رهو ىذا القً  حقابق األمً  ًال

إال حبلاًل فكهؾ هعم  بحدهث ىذا حالدو؟ ًهمكد  حمد  يًلدو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -تزًجيا الصبي 

  . (4 "...ًىً مح م أي في الشي  الح ام أً في البرد الح ام كما يه 

ال هعم  بو إال إذا أ هدد بدو ؼهد  ظداى ه مد   - ضي هللا  صو  -ًاب  يدامة جع  حدهث اب   با  

تزًجيا في البرد الح ام، ًكذلك ذك  اب  القهم أ  حدهث اب   -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا 

  . (5 في كبلم طًه  -ما  - ضي هللا  صو  - با  ال هؤخذ بو ً جح حدهث  افع ًهزهد 

 :القول المختار

ًالمختا  ىً ما  رهو الجميً  م  أ  حدهث زًاج الصبي  رهو الالدبلو ًالسدبلم مد  مهمًصدة 

تزًج مهمًصة ًىً  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًىً مح م شاذ ًالشاذ هت ك ًال هعم  بو؛ ف سً  هللا 

 حبل  ًلم هك  مح ًما، ب  ًأخب صا أ  م  محظً اه اإلح ام الصكاح ًما هتعردق بدو إال أ  الحصفهدة

ًلكد ، ال هجدًز لدو الددخً  إال بعدد التحرد ، ًذلدك لحددهث ابد   بدا   .يالًا بالحة صكداح المحد م

ًىدي  -ا ضدي هللا  صيد -المتقدم ًال اجح مذىب الجميً  لشذًذ الحددهث ًالتالد هح مد  مهمًصدة 

                                                           

 99/٘( ش ح الصًًي  رو مسرم 1 

 7ٔٔ/ٗ( اب   بد الب ، االستذكا  2 

 ٕٔٓ/ٖ -باب ك اىهة تزًه  المح م  – بأحكام األلباصي ( سص  الت مذي3 

 8ٖٔ/ٖ( اب  يدامة، المؽصي 4 

 ٕٔٔ/٘هم، زاد المعاد ( اب  الق5 
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 -الاحبة الحاد ة: أ   سً  هللا تزًجيا ًىً حدبل ، ًأخبد  بدذلك الًاسدطة الدذي بده   سدً  هللا 

  .ًهللا أ رم -ا ضي هللا  صي -ًمهمًصة  -هللا  رهو ًسرم الرو 

 التطبٌق الثانً

 فً عدة المتوفى عنها زوجها

المع ًؾ في  دو المتًفو  صيا زًجيا أ بعة أشي  ً شً ا، ًذلك م  داللة الكتاب ًالسصة 

، إال أصدو  (1 ًاتفق األبمة األ بعة  رو أ   دو المتًفو  صيا زًجيا ًىي حاب  أ بعة أشي  ً شً ا

 ضدي هللا  صدو  -زًجة جعف  ب  أبي طالب  -ا ضي هللا  صي -جاء في حدهث فاطمة بصه  مه  

أم ىا أ  تحد  رو زًجيا  بل ة أهدام فقدط، ًىدذا مخدالؾ  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  -

 .لما ىً محفًظ م  مدو العدو

ًحدهث فاطمة بصه  مه  جاء في  ًاهاه  دو بعضديا الدحهح ًبعضديا حسد ، ًالحددهث 

الدرو هللا  -ىً     بد هللا ب  شداد،    أسماء بصه  مه ، ياله: لمدا أالدهب جعفد  أتاصدا الصبدي 

 ، يدا : ، يا   بد هللا: ًحد صا محمد ب  بكدا" م االصعي ما شبه  (2 فقا : "تسربي  بلً ا - رهو ًسرم 

  . (3 محمد ب  طرحة م روحد صا 

، ًيددا  اليه مددي:  ًاه كرددو أحمددد ً ًى الطب اصددي بعضددو فددي  (4 ًىددذا الحدددهث الددححو ابدد  حبددا 

، ًيا  الحافظ اب  حج  يًي اإلسصاد أخ جو أحمد ًالدححو  (5 الكبه  ً جا  أحمد  جا  الالحهح

  . (6 ًالححو ب  حبا 

بعدة أشدي  ً شد و أهدام ًىدي ًأما األحادهدث األخد ى التدي تخبد  أ   ددو المتدًفو  صيدا أ 

المحفًظة ًيد أخ ج البخا ي فقا     أهًب    حفالة، يا  أبً  بد هللا أً ىشام ب  حسا   د  

كصا صصيو أ  صحد  رو مهه فدًق " ، ياله: -الرو هللا  رهو ًسرم  -حفالة    أم  طهة    الصبي 

 بلث إال  رو زًج أ بعة أشي  ً شً ا ًال صكتح  ًال صتطهب ًال صرب  مالبًًؼا إال  ًب  الب 

                                                           

 ٖٓ/ٙاالستذكا   –، ًالمالكهة اب   بد الب  ٓٙ/ٔالمبسًط  –، ًالس خسي ٖٓٔ/ٔالبح  ال ابق  –( اب  صجهم 1 

الحداًي الكبهد   –، ًالمداً دي ٕٕٙ/٘األم  –، ، الشدافعهة الشدافعي 8ٓ/ٔالمدًصدة الكبد ى  –ًمالك بد  أصد  

 . 9/77المؽصي  –، ًاب  يدامة ٕٔٓ/9اإلصالاؾ  –، ًالحصابرة الم داًي ٗٔ/9

( يا  اب  األ ه : أي البسو  دًب الحدداد ًىدً السدبلب ًالجمدع سدرب. ًتسدربه المد أو إذا لبسدتو ًيهد  ىدً  دًب 2 

 97ٗ/ٕأسًد تؽطو بو المحد  أسيا، الصياهة في ؼ هب الحدهث ًاأل   

 7ٗٓ8ٕ يم الحدهث  – 8ٖٗ/ٙ –حدهث أسماء بصه  مه   – ٘ٗ( مسصد أحمد 3 

 9ٔٗ/7باب الم هض ًما هتعرق بو  -كتاب الجصابز  –( الحهح اب  حبا  4 

 ٙٓٔ/ٖ( مجمع الزًابد 5 

 87ٗ/9( اب  حج ، فتح البا ي 6 
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ًيد  خص لصا  صد الطي  إذا اؼتسره إحداصا م  محهضيا في صبذو م  كسه أظفا  ًكصا صصيو    

  . (1 اتباع الجصابز"

سدرمة، يالده: لمدا جداء صعدي أبدي سدفها  مد  الشدأم ًكذلك  ًى البخا ي فقا     زهصب بصه أبدي 

ًذ ا هيدا ًيالده   (2 بالف و في الهدًم ال الدث فمسدحه  ا ضدهيا -ا ضي هللا  صي -د ه أم حبهبة 

هقدً : "ال هحد   -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -لدًال أصدي سدمعه  سدً  هللا   (3 إصي كصده  د  ىدذا لؽصهدة

مهه فًق  بلث إال  ردو زًج فإصيدا تحدد  رهدو أ بعدة الم أو تؤم  با  ًالهًم اآلخ  أ  تحد  رو 

  . (4 أشي  ً شً ا"

  .(5 ًم   ما  ًى البخا ي  ًى مسرم

ًلقد ًجو العرماء حدهث فاطمة ابصة  مه ، ًيالًا: إصو حدهث شاذ له  بمحفًظ، ًأ  فدي ذلدك مدا 

  ًالسددصة جدداء أً ددق مصددو مدد  حهددث العدددد ًالضددبط ًفهددو المخالفددة الالدد هحة لمددا جدداء فددي القدد آ

الالحهحة، ًأ  العم   رو األحادهث التي جداء فهيدا ذكد  كدً   ددو المتدًفو  صيدا زًجيدا أ بعدة 

  .أشي  ً شً ا

يا  شهخصا في ش ح الت مذي ظاى ه إصو ال هجب اإلحدداد  ردو المتدًفو ... ب  حج : "يا  الحافظ 

الب باالتفاق، ًىي ًالدو  صيا بعد الهًم ال الث؛ أل  أسماء بصه  مه  كاصه زًج جعف  ب  أبي ط

أًالده  بد هللا ًمحمد ً ً  ًؼه ىم يا  بد  ظداى  الصيدي أ  اإلحدداد ال هجدًز ًأجداب بدأ  ىدذا 

  . (6 "...الحدهث شاذ مخالؾ لؤلحادهث الالحهحة ًيد أجمعًا  رو خبلفو

ًىددذا بهددا  مدد  ابدد  حجدد  أصددو مخددالؾ لؤلحادهددث الالددحهحة ًال همكدد  الجمددع بهصددو ًبدده  

ذ األخدد ى إال بددإه اد االحتمددااله التددي ال هددصيض لددو دلهدد  هددد   رهيددا ًالددده  ال هأخدداألحادهددث 

يامة الحجة  رو مدا هدد و فكاصده اإلجابدة  ردو ذلدك أ  القًا دد باالحتما ، فبل بد م  التال هح ًإ

ا أل  الحهح لكصو هخالؾ األحادهث األخد ى الالدحهحة التدي تفًيده الحده هة تقتضي أ  هكً  شاذً 

 عدد ًالضبط  رهو في ال

                                                           

 .7ٖٓ يم الحدهث  – 9ٔٔ/ٔ -باب الطهب لرم أو  صد ؼسريا م  المحهض -كتاب الحهض  –( البخا ي 1 

 .األذ (  ا ضهيا جاصبا الًجو م  فًق الذي  إلو ما تحه 2 

 .( لؽصهة أي ؼه  محتاجة لذلك ًال  اؼبة ًلكصيا أ اده بها  الحكم الش  ي يًال ً مبل3 

 .ٕٕٔٔ يم الحدهث  – ٖٓٗ/ٔباب الطهب لرم أو  صد ؼسريا م  المحهض  -كتاب الحهض  –( البخا ي 4 

 -ٕٗٔٔ/ٕ –  بل دة أهدام باب ًجًب اإلحداد في  دو الًفاو ًتح همو في ؼه  ذلدك إال -كتاب الطبلق  –( مسرم 5 

 .87ٗٔ يم الحدهث  -ٕٗٔٔ/ٕ

 .87ٗ/9( اب  حج ، فتح البا ي 6 
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الححو أحمد لكصو يدا  أصدو مخدالؾ لؤلحادهدث الالدحهحة فدي اإلحدداد، ... ب  حج : "ًيا  الحافظ 

  . (1 "...يره: ًىً ماله  مصو إلو أصو هعرو بالشذًذ

فهتبه  مما مضو أ  الحدهث ىً مد  يبهد  المتد ًك الدذي ال هعمد  بدو فكد  مد  تدًفي  صيدا 

ًالدد ح  دددد مدد   .لددم تكدد  حددامبًل فعدددتيا بًضددع الحمدد زًجيددا؛ فعدددتيا أ بعددة أشددي  ً شددً ا مددا 

العرماء بالشذًذ في ىذا الحدهث ًىم الع ايي الذي ذك ه ابد  حجد  بقًلدو: ًيدا  شدهخصا ًأحمدد بد  

  .حصب  ًاب  حج ، ًهللا أ رم

 التطبٌق الثالث

 فً مقدر المال المسروق الذي ٌوجب الحد فً الشرٌعة

جاء في الش هعة اإلسبلمهة صظاٌم لحماهة الحقًق، ًمصيا التي  ا اىا الشا ع الحكهم: ًسداب  

 جه ين ىن ُّ فقددا  تعددالو: حفددظ المددا ؛ ف تددب الشددا ع حددًدا لسدد ية لحفددظ المددا ، 

  .[8ٖ آهة المابدو:سً و ]  َّ ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه

السد ية، ًسدهذك  الباحدث أشدي  ًاخترؾ العرماء في مقدا  الما  الذي هًجب القطع فدي حدد 

 :يًله  في ذلك، ىما

 (3 ًالمالكهددة  (2 ذىددب الجميددً  مدد  الحصفهددة القببول األول:
 

إلددو أ  مقدددا    (5 ًالحصابرددة  (4 ًالشددافعهة

  .الصالاب ىً  بع دهصا

 . (6 ذىب الظاى هة إلو يطع هد السا ق في القره  ًالك ه  القول الثانً:

الدرو هللا  -ًم  أسباب الخبلؾ في صالاب القطع م  الحدهث ما جاء    أبدي ى هد و:  د  الصبدي 

 . (7 فتقطع هده" يا : "لع  هللا السا ق هس ق البهضة فتقطع هده ًهس ق الحب   - رهو ًسرم 

  . (8 ه هدهعأ  م  س ق بهضة ًم  س ق حببًل يط وجه الداللة:

                                                           

 87ٗ/9( المالد  صفسو 1 

 7ٙٔ/ٕ اليداهة -الم ؼهاصي ،ٖٙٔ/9 المبسًط - الس خسي (2 

 ٖٙٓ/ٙ ًاإلكره  التاج ،ٖٗٔ/ٕٔ الذخه و - الق افي (3 

  7ٕٙ/ٕ المجمًع – الصًًي ،7ٗٔ/ٙ األم -الشافعي (4 

  .ٖٓٔ/ٙ القصاع كشاؾ - البيًتي ،7٘ٔ/ٔ المح   - الده  مجد – ًالحصابرة (5 

 ٖٔ٘/ٔٔالمحرو  -( اب  حزم 6 

 ٔٓٗٙ يم الحدهث  -  89ٕٗ/ٙ -باب لع  السا ق إذا لم هسم  -كتاب الحدًد  –( البخا ي 7 

 .ٔٓٗ/8ش ح الحهح البخا ي  –اب  بطا   (8 
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ًلم هجمعًا الصالًص التي تتعرق فدي حدد السد ية لهظيد  ًالظاى هة أخذًا بظاى  الحدهث، 

المقالًد مصيا إذ ال هتبه  حكم الشا ع إال في الصظ  بالصالًص جمرة ًاحدو ًله  بأ  هأخذ الفقهدو 

 .بعًضا مصيا ًهت ك جريا

أخبد  أ  القطدع إصمدا هكدً  فدي  –الدرو هللا  رهدو ًسدرم  –ًصًيش يً  الظاى هة بأ  الصبدي 

فدد   ردو أ  الحددهث لدم هد د  ،ًأصو يطع هد سا ق في ت    مصو  بل ة د اىم ، بع دهصا  فالا دا

ًإذا أخدذ الحددهث  ردو ظداى ه فيدً شداذ  ،مصو ظاى  معصاه ب  لدو تأًهد  سدهأتي فدي يدً  الجميدً 

 . (1 ًالالًاب أصو هؤً 

 :مصيا واستدل الجمهور بلدلة عدة،

: "تقطع الهدد فدي  بدع -هللا  رهو ًسرم الرو  -   اب  شياب     م و     ابشة: يا  الصبي  -ٔ

 . (2 دهصا  فالا دا"

أ  القطدع ال هكدً  إال بمدا مقددا ه  بدع  - رهدو الالدبلو ًالسدبلم-التال هح مد  الصبدي  وجه الداللة:

 . (3 دهصا  فأك   ًالدهصا  ىً الدهصا  الذىبي الذي كا  في زم  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم

الدرو  -  ضي هللا  صيمدا: أ   سدً  هللا   صافع مًلو  بد هللا ب   م      بد هللا ب   م   -ٕ

  . (5  مصو  بل ة د اىم"  (4 : "يطع في مج -هللا  رهو ًسرم 

يطددع هددد سددا ق بمددا يهمتددو  بل ددة د اىددم،  - رهددو الالددبلو ًالسددبلم -أ   سددً  هللا  وجببه الداللببة:

 . (6 ًالد اىم كاصه فضة في  يد الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم

ًالحدددهث الددذي جدداء فهددو القطددع بالبهضددة ًالحبدد  ال هسدداًها  مقدددا  صالدداب القطددع المقدد  ، 

العرمداء لمخالفتدو األحادهدث الالدحهحة المحفًظدة كًصيدا أً دق  ًال ح بشذًذ ىذا الحدهث  دد م  

ىً  بع دهصا  ذىب أً  بل ة د اىم فضة؛ ألصيا كاصده تسداًي  الضبط، ًصالاب القطع  العدد أً  في

   .في أهاميم يهمة ال بع دهصا  ذىب

                                                           

ًفعردو فدي القطدع ب بدع  – رهدو الالدبلو ًالسدبلم  –اصظ  أدلة الجميً  فهيا تخد ه  األحادهدث مد  يدً  الصبدي  (1 

 .دهصا  فالا دا

 .7ٓٗٙ يم الحدهث  –و  89ٕٗ/ٙ - هسم لم إذا السا ق لع  باب - الحدًد كتاب – البخا ي  (2 

 .ٔٓٗ/8ش ح الحهح البخا ي  –اب  بطا   (3 

  8ٖٓ/ٔاب  األ ه ، الصياهة في ؼ هب الحدهث ًاأل    – كا  هستخدم في المعا ك( المج : الت   الذي 4 

 9ٖٕٗ/ٙ -َّ مه جه ين ىنُّٱ باب يً  هللا تعالو  -كتاب الحدًد  –( البخا ي 5 

 .8ٕٕ/ٖٕ مدو القا ي  –العهصي  (6 
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ًم  العرماء م  ذك  أ  البهضة في الحددهث الخدًذو التدي تًضدع  ردو  أ  المحدا ب ًأ  

البهضة ىي البهضة المع ًفة  الحب  ىً حب  السفهصة، ًىذا مخالؾ لما  رهو جميً  العرماء م  أ 

  .ًأ  الحب  ىً الحب  الالؽه ، ًىما يهمتيما دً  ال بع دهصا 

ًأمددا  ًاهددة لعدد  هللا السددا ق هسدد ق البهضددة أً الحبدد  فتقطددع هددده فقددا  جما ددة ... يددا  الصددًًي: "

المدد اد بيددا بهضددة الحدهددد ًحبدد  السددفهصة ًكدد  ًاحددد مصيمددا هسدداًي أك دد  مدد   بددع دهصددا ، ًأصكدد  

المحققً  ىذا ًضعفًه، فقالًا: بهضة الحدهد ًحب  السدفهصة ليمدا يهمدة ظداى و، ًلده  ىدذا السدهاق 

ببلؼة الكبلم تأباه؛ ًألصو ال هذم في العادو م  خداط  بهدده فدي شديء لدو يدد   مًضع استعماليما ب 

ًإصما هذم م  خاط  بيا فهما ال يد  لو فيً مًضع تقره  ال تك ه  ًالالًاب أ  الم اد التصبهو  ردو 

 ظهم ما خس  ًىي هده في مقابرة حقه  م  الما  ًىً  بع دهصا  فإصو هشا ك البهضة ًالحبد  فدي 

  . (1 "...أً أ اد جص  البهض ًجص  الحبا الحقا و 

فكا  ت جهح الصًًي ىً أ  البهضة ًالحب  في الحدهث ىدي البهضدة المع ًفدة، ًالحبد  ىدً 

  .الحب  المع ًؾ، ًىما أي  م   بع دهصا ، ًأ  الم اد بذلك الخسه  دً  ؼه ه

  (2 :ما هريًال د  رو م  ذك  أ  البهضة ىي خًذو المحا ب ًالحب  ىً حب  السفهصة، 

  .أ  ىذا التأًه  ال هستقهم مع م    ؾ الرؽة ً ادو الع ب ًالعجم -ٔ

أ  م  يطعه هده في س ية يهمة ًجًاى  ال هرعد  ًال هدبلم أصدو  د ض صفسدو لقطدع الهدد فدي  -ٕ

ًلكد ، مد   د ض صفسدو لرقطدع بشديء زىهدد هسدخ  الصدا  مصدو  .شيء ذي يهمدة ً مد  كبهد 

  .كا  الذم أ ظم ًكرما كا  الشيء ال يهمة لو

  . (4 ًيالو اب  الجًزي  (3 ًيا  السهًطي م   ىذا التًجهو في ش حو  رو الحدهث

 ًلك  اب   بد الب  ال ح بأ  الحدهث شاذ ًال هعم  بظاى ه ًلم هتأًلو، فقا :

: "لع  هللا السا ق هس ق البهضة فتقطع هده ًهسد ق الحبد  -الرو هللا  رهو ًسرم  -يا   سً  هللا 

 . (5 ًىذا حدهث شاذ" .فتقطع هده

                                                           

 8ٖٔ/ٔٔ( ش ح الصًًي  رو مسرم 1 

  ٙٙٔ( الدهصً ي، تأًه  مخترؾ الحدهث 2 

 ٙٙ/8السهًطي لسص  الصسابي ( ش ح 3 

 9ٕٙ( كشؾ المشك  م  حدهث الالحهحه  4 

 ٖٙ٘/7( االستذكا  5 
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ا ًاألك د   ددًدا، ًهللا ًيا  بشدذًذه لمخالفتدو األً دق ضدبطً ًاب   بد الب  سا   رو يًا د الحدهث 

 .أ رم

ً جح ابد  حجد  أ  الحددهث جداء لسدد ذ هعدة السد ية إلدو مدا ىدً أكبد  مد  سد ية البهضدة 

هسد ق مدا هًجدب  رهدو القطدع، ًأ  ًلكصدو، لدً ا تداد ذلدك فس .ًالحب  إذ إ  ال يطع فدهم  سد ييما

  . (1 الس ية مذمًمة ميما كا  المس ًق زىهًدا فيً ال هساًي العقًبة المقد و لو

 ًمما تقدم هظي  أ  فيم العرماء في ىذا الحدهث  رو  بل ة أيًا ، ىي:

 .الم اد بالبهضة ىي خًذو المحا ب ًالحب  ىً حب  السفهصة ًىذا ضعفو أك  ىم األول:

ىددً أ  المدد اد فددي ذلددك تحقهدد  الشدديء المسدد ًق مقابدد  يطددع الهددد، ًأ  مدد  سدد ق القرهدد   الثببانً:

 .سهج ئ  رو س ية الك ه  فتقطع هده ًىذا م  باب تأً  الحدهث ً دم األخذ بالظاى 

 .المختا  ال اجح ًىً القً  الثالث:

هت تدب أصو شاذ ال هعم  بظاى ه ب  ىً  رو سبه  ضد ب الم دا  ًالتخًهدؾ ًالتحدذه ، ًال 

 رو م  س ق البهضة أً الحب  يطع ما لم تتجداًز سد يتو  بدع دهصدا  أً  بل دة د اىدم التدي كاصده 

ًالقً  ال اصي ًال الث يد اجتمعا  رو  دم القً  بالعمد  بظداى  الحددهث، ًىدذا  .تساًي  بع دهصا 

تالدرح لدو  هعد مما ت ك العم  بو مع الحتو ًًضعو الباحث م  تطبهقداه الشداذ؛ ألصيدا العردة التدي

في أسباب ت ك العم  بالحدهث، ًيا  بشذًذه اب   بد الب  كمدا تدم تخ هجدو فدي الالدفحة السدابقة، 

 .ًهللا أ رم

                                                           

 .  8ٖ/ٕٔ( اب  حج ، فتح البا ي 1 
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 ثالمبحث الثال

  خصوصٌة الحدٌث 

السبب ال الث م  األسباب المتفق  رهيا أصدو مد  أسدباب تد ك العمد  بالحددهث الصبدًي، كدً  

دً  مجمًع األمدة، فدبل هشد ع  -الرو هللا  رهو ًسرم  -الصبي  -ذلك الحدهث ىً مما اختص بفعرو 

  .لؤلمة فعرو

أف ده بو دً  ؼه ه ًهقا  اختص فبل  باألم  ًتخالص لو إذا اصف د ... ًاالختالاص في الرؽة: "

  . (1 "...ًخص ؼه ه

الخاص ىً ك  لفظ ًضع لمعصو معردًم  ردو االصفد اد المد اد بدالمعصو الدذي ... ًيا  الج جاصي: "

لدو الرفدظ  هًصدا كدا  أً   ًضدا ًبداصف اد اختالداص الرفدظ بدذلك المعصدو ًإصمدا يهدده بداالصف اد ًضع 

  .(2 "...لهتمهز    المشت ك  با و    التف د هقا  فبل  خص بكذا أي اف د بو ًال ش كة لرؽه  فهو

حكدام مد  أ -الرو هللا  رهو ًسدرم  -ما اختص بو  سً  هللا ... ًأما في االالطبلح يا  اآلمدي: "

لددم تشددا كو فهيددا األمددة لمزهتددو، ًاصفدد اده  دد  األمددة فددي األحكددام التكرهفهددة، فددبل هكددً  داخددبل تحدده 

 . (3 "...الخطاب المتصاً  ليم

ًبصاًء  رو ىذا التع هؾ الذي خًلؾ فهو األال ، إذ إ  األال  ىدً أ   سدً  هللا الدرو هللا 

كا  ه جً الفًز في اآلخ و فعرهدو بااليتدداء يدًو لؤلمة ًأ  التأسي بو يد أم  هللا بو، ًذك  أصو م  

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ تعددالو: بددو  رهددو الالددبلو ًالسددبلم، فقددا  

  .[ٕٔ]األحزاب:  َّ جم هل مل خل

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ ًكذلك يا  تعدالو فدي متابعدة الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم: 

 .[ٖٔآ   م ا : ] َّ مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ

ًلك ، ذلدك  .م  أحب هللا ًجب  رهو أ  هتبع  سًلو  رهو الالبلو ًالسبلم ًىذه اآلهة تد   رو أ 

التددي ال  - رهدو الالدبلو ًالسدبلم -مقهدد بمدا تالدح بدو المتابعدة ال أ  هكدً  مدد  خالًالدهاه الصبدي 

هجددًز فهيددا المتابعددة، ًم ددا  ذلددك ال هحدد  ألحددد أ  هتددزًج فددًق أ بددع صسددًو،  ددم هقددً : أصددا أتأسددو 

                                                           

 ٕٗ/7( اب  مصظً ، لسا  الع ب 1 

 8ٕٔ( الج جاصي، التع هفاه 2 

 7ٖٕ/ٖ( األحكام في أالً  األحكام 3 
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بد  ىدذا خدالؾ  سدً  هللا ًصدص كتداب هللا تعدالو، حهدث يدا   -الالدبلو ًالسدبلم رهو  -ب سً  هللا 

  .[ٖ]الصساء:  َّ مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ تعالو: 

فقد  ًى الت مذي    سالم ب   بدد هللا  د  ابد   - رهو الالبلو ًالسبلم -ًخالؾ أم  الصبي 

 -فدأم ه الصبدي   م : "أ  ؼهبل  ب  سرمة ال قفي أسرم، ًلو  ش  صسدًو فدي الجاىرهدة فأسدرم  معدو،

  . (1 أ  هتخه  أ بًعا مصي " -الرو هللا  رهو ًسرم 

الشدافعي، ًيا  الت مذي  قب ىذا الحدهث ًالعم   رو حدهث ؼهبل  ب  سرمة  صد أالدحابصا مدصيم 

  .ًأحمد، ًإسحاق

 رو أ  اصتياء هللا  ز ًج  فدي  -الرو هللا  رهو ًسرم  -فدله سصة  سً  هللا ... ًيا  الشافعي: "

  . (2 "...العدد بالصكاح إلو أ بع، تح هم أ  هجمع  ج  بصكاح به  أك   م  أ بع

ًاتفقدًا ... صسدًو، فقدا : "ًصق  اإلجماع كذلك اب  حزم  رو  دم جًاز الجمع به  أك   مد  أ بدع 

  . (3 "-الرو هللا  رهو ًسرم  - رو أ  صكاح أك   م  أ بع زًجاه ال هح  ألحد بعد  سً  هللا 

ًىذه  يد اختص بأحكام لو دً  ؼه ه - رهو الالبلو ًالسبلم -ًلقد صق  العرماء أ   سً  هللا 

، (4 فدي الخالدابص الكبد ىاألحكام تصقسم في مجمً يا إلدو أ بعدة أيسدام، فدذك  ذلدك السدهًطي 

 :تيًىي كاآل

الًاجباه فكا  فدي حقدو  رهدو الالدبلو ًالسدبلم ًاجًبدا، ًأمدا فدي أمتدو لده  بًاجدب كًجدًب  -ٔ

  . (5 البلو الره 

أمً  حره ألمتو كتح هم الزكاو ًالالدية  -الرو هللا  رهو ًسرم  -المحظً اه فح مه  رهو  -ٕ

  . (6  رهو ً رو آلو ً رو مًالهو ًمًالي آلو

  

                                                           

 7ٕٗ/ ٖ -ال ج  هسرم ً صده  ش  صسًو باب ما جاء في  –أبًاب الصكاح  –( سص  الت مذي 1 

 ٖ٘/٘( الشافعي، األم 2 

 مراتبب اإلجمباع فبً العببادات والمعبامالت واالعتقبادات  ىدـ( ٙ٘ٗ (  ري ب  أحمد ب  سعهد ب  حزم الظاى ي  3 

 م98ٖٔدا  الكتب العرمهة، به ًه،  ، ٔ، مٔ(، طٖٙ 

 . 9ٖٙ/ٕ( السهًطي، الخالابص الكب ى 4 

 . 9ٖٙ/ٕ( المالد  صفسو 5 

 . ٗٓٗ/ٕ( المالد  صفسو 6 
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المباحاه ًىً ما أبهح لو دً  ؼه ه  رهو الالبلو ًالسدبلم كإباحدة التصفد  بعدد الدبلو العالد   -ٖ

  . (1 ًالزهادو  رو أ بع صسًو

مد  الك امدة ًالفضداب  كإصبداع  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -الك اماه ًىً ما خص هللا بو صبهدو  -ٗ

  . (2 الماء به  أالابعو ًتسرهم الحج   رهو

 -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -: خددص الصبددي يددا  اإلمددام أحمددد  ضددي هللا  صددو الصجددا : "...ا  ابدد  ًيدد

  . (3 بًاجباه ًمحظً اه ًمباحاه ًك اماه"

ًيد صص العرماء أ  ما اختص بو الصبي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم مد  أحكدام؛ فدبل هشد ع ألمتدو 

ًىدذا المبحدث مد  األىمهدة  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -العم  بو ب  ىً خالًالهة تامدة ل سدً  هللا 

بمكا ، إذ إ  األال  التأسي ب سً  هللا  رهو الالدبلو ًالسدبلم، فر بمدا يد أ أحددىم حددهً ا ًأ اد أ  

  .هعم  بو تأسًها ب سً  هللا، ًلم هعرم أصو خاص بالصبي ًأصو ال هش ع لو التأسي بيذا العم 

دهث الالدحهح فعمدد  بدو أخددًذا  بمددا  أى جاىد  بعددض الخالدابص  ابتددة فدي الحدد... يدا  الصدًًي: "

  . (4 بأال  التأسي، فًجب بهاصيا لتع ؾ فبل هعم  بيا، ًأي فابدو أىم م  ىذه؟"

أشهاء خففيا    خرقو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -افت ض هللا  ز ًج   رو  سًلو ...يا  الشافعي: "

زهادو في ك امتدو ًتبهصدا  لهزهده بيا إ  شاء هللا ي بة إلهو ًك امة ًأباح لو أشهاء حظ ىا  رو خرقو

  . (5 "...لفضهرتو مع ما ال هحالو م  ك امتو لو ًىي مًضً ة في مًاضعيا

ًذلك هد   يد اختص بأحكام لم تشا كو فهيا... -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ  الصبي ... ًيا  اآلمدي: "

 ردو مزهتدو، ًاصفد اده  د  األمدة فدي األحكددام التكرهفهدة، فدبل هكدً  داخدبل تحده الخطداب المتصدداً  

  . (6 "...ليم

ًىذا في ؼاهة الًضًح أ  هللا اختص صبهو بأحكام خاالة لو ال تشا كو فهيا  مًم أمتو  رهو 

اه الصبددي  رهددو الالددبلو الالددبلو ًالسددبلم ًذلددك أ  هكددً  باأل قدد  أً بدداألخؾ ًاأل قدد   فعددة لددد ج

ًالسبلم؛ ًألصو أيد  م  أمتدو، ًأمدا األخدؾ لبهدا  فضدرو ًتمهدزه  د  مجمدًع األمدة ً ردو مدا تدم 

  .بهاصو، فاألال  التأسي ب سً  هللا إال بما اختص بو م  األحكام

                                                           

 .ٙٔٗ/ٕ( المالد  صفسو 1 

 .7ٙ/ًٕ ٙٙٔ/ٔ( المالد  صفسو 2 

 .78ٔ/ٕ( ش ح الكًكب المصه  3 

 .8ٔ/7( الصًًي،  ًضة الطالبه  4 
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لدده  مت ًًكددا لريددًى  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -ًالقددً  بددأ  فعددبًل مددا خدداص ب سددً  هللا 

بد أ  هد  الدله  م  الكتاب أً السصة أً اإلجماع أ  ذاك العم  خاص ب سدً  هللا  ًالتشيي، ب  ال

ًال هشا كو بو أحد، ًإال لفتح الباب  رو مال  هو لكد  مد  أ اد أ  هد د  -الرو هللا  رهو ًسرم  -

سصة أً هرؽي حكًما بقًلو ىذا خداص ب سدً  هللا، ًاألمد  لده  كدذلك البتدة ًجداء فدي كتداب هللا مدا 

  .بو الصبي م  أم  الصكاح باليبةاختص 

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّ يدددددددددددا  تعدددددددددددالو: 

  .[ٓ٘ األحزاب:] َّ مصجض

  .َّ مصجض خص حص مس خس  ُّ  ًالدله   رو خالًالهة الصبي في ذلك، يًلو تعالو:

يا  اب  حزم: "... ًال هجًز أ  هقا  في شيء فعرو  رهو السدبلم أصدو خالدًص لدو إال بدصص فدي ذلدك؛ 

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  - رهو السبلم يد ؼضب  رو م  يا  ذلك ًك  شديء أؼضدب  سدً  هللا ألصو 

فيً ح ام ًذلك مذكً  في حدهث األصالا ي الذي سألو    يبرة الالابم فأخب ه  رهدو السدبلم أصدو هفعد  

. فؽضدب ذلك، فقا  األصالا ي: ها  سً  هللا إصك لسه م رصا يد ؼف  هللا لك ما تقدم م  ذصبك ًمدا تدأخ 

 .   (2 " (1  سً  هللا الرو هللا  رهو ًسرم، ًيا : ًهللا إصي ألتقاكم   ًأ رمكم بما آتي ًما أذ ...

األال  مشا كة أمتو لو في األحكام، إال ما خالو الدله ، ًلدذلك يالده أم سدرمة: ..ًيا  اب  القهم: "

  . (4 "...الصا  سهتابعًصو، ً رمه أ   (3 اخ ج ًال تكرم أحًدا حتو تحرق  أسك ًتصح  ىدهك

ًهقتضي مما سبق أ  م  أسباب  دم العم  بالحدهث كًصو خااًلدا ب سدً  هللا  رهدو الالدبلو 

ًالسبلم، ًال بد م  بها  األحكام الخاالة كي ال هتأسو بيا البعض ظًصا مدصيم أصدو ي بدو ليدم، ًلقدد 

و ًالسددبلم، مصيددا: كتدداب الددصفه العدهددد مدد  المالددصفاه بددذك  األحكددام الخاالددة بددالصبي  رهددو الالددبل

ًكدذلك،  .الخالابص الكب ى لرسدهًطي، ًكتداب ؼاهدة السدً  فدي خالدابص ال سدً  البد  المرقد 

دأب األالددًلهً   رددو تخالددهص دا سددة بالخالددابص الصبًهددة فددي كتددبيم فره جددع إلهيددا ًفددي ىددذا 

المبحث سهقًم الباحث بض ب الصماذج الستقالاء جمهع الخالابص؛ أل  المقالد مد  البحدث ذكد  

  .السبب ًش حو ًالتم ه   رهو
                                                           

باب بها  أ  القبرة في الالدًم لهسده مح مدة  ردو مد  لدم تحد ك شديًتو  -كتاب الالهام  – الالحهح  – ( مسرم1 

ٕ/ٖٔٙ 

 7٘ٗ/ٗ( اب  حزم، األحكام في أالً  األحكام 2 

 –حدددهث المسدً  بدد  مخ مدة الزىدد ي ًمدد ًا  بد  الحكددم  ضدي هللا تعددالو  صددو  - المسددصد -بدد  حصبد   ( أحمدد3 

ٗ/ٖٕٖ 

 7ٖٓ/ٖ( اب  القهم، زاد المعاد 4 
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 المطلب األول

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث كونه خاصا بالنبً من العبادات 

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -هللا  -ًىذا المطرب يد خالص لرتطبهقاه التي ً ده  د   سدً  

أصيدا في أحادهث األحكام التي خاله بو، ًله   رهيا العم  لمجمدًع األمدة؛ فيدي ًإ  الدحه أال 

خاالة ب سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم ًاألحادهث التي ً ده فدي كدً  الصبدي فعد  كدذا  دم هصيدو 

 صو ًاضحة أ  ىصاك أمً ا فهيا بحاجة لبهدا ، فدإ  أحكدام الشد هعة ال تتعدا ض، ًلقدد بده  العرمداء 

لو ًجدًد   حميم هللا ما يد هظ  أصو م  باب التعا ض إال أ  التعا ض يابم في ذى  القا ئ ًله 

  .في أ ض الًايع فأحكام الش هعة محكمة مصضبطة

 التطبٌق األول

 فً صالة النافلة بعد العصر

صيو الصبي    التصف  بعدد العالد ، ًالدح  صدو أصدو كدا  هالدري  كعتده  بعدد العالد ، بد  

ًحدافظ  رهيمدا  رهددو الالدبلو ًالسدبلم، ًلقددد اختردؾ العرمداء فددي حكدم الالدبلو بعددد العالد   رددو 

 يًله ، ىما: 

 (3 ًالشافعهة  (2 ًالمالكهة  (1 اتفقه المذاىب األ بعة الحصفهة القول األول:
 

إلو أ  الالدبلو   (4 ًالحصابرة

 .بعد العال  مصيي  صيا

  . (5 ذىب الظاى هة ً ًاهة    أحمد إلو إباحة البلو الصافرة بعد العال  القول الثانً:

 .ث التي تصيو    الالبلو بعد العال ذك  األحاده أواًل:

أصو سمع أبا سدعهد الخدد ي، هقدً : سدمعه     اب  شياب، يا : "أخب صي  طاء ب  هزهد الجصد ي

هقً : ال البلو بعد الالبح حتو ت تفدع الشدم  ًال الدبلو بعدد  -الرو هللا  رهو ًسرم  - سً  هللا 

 . (6 العال  حتو تؽهب الشم "

  
                                                           

   9ٕٙ/ٔ المبسًط – ًالس خسي ،ٕ٘ٙ/ٔ ال ابق البح  – صجهم اب  (1 

 ٕٙ/ٕ الجره  مًاىب – ًالحطاب ،ٔٔ/ٕ الذخه و – الق افي (2 

  ٗٙٔ/ٗ المجمًع – ًالصًًي ،7ٕٔ/ٕ الكبه  الحاًي – الماً دي (3 

  78ٖ/ٔ المؽصي – يدامة ًاب  ،ٖٗٔ/ٕ اإلصالاؾ – الم داًي ًالحصابرة (4 

  ٖٗٔ/ٕاإلصالاؾ  –، الم داًي ٕٗ/ٕالمحرو  –( اب  حزم 5 

 ٔٙ٘ يم الحدهث  – ٖٕٔ/ٔ -باب الالبلو بعد الفج  حتو ت تفع الشم   -كتاب مًايهه الالبلو  –( البخا ي 6 

٘ٙٔ 
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 . (1 أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم صيو    الالبلو بعد العال  حتو تؽهب الشم  وجه الداللة:

شديد  صددي  جدا  م ضدهً  أبدي العالهدة  د  ابد   بدا ، يدا :  يتدادو  د ًم  ط هدق آخد   د  

صيو    الالبلو بعد الالبح حتو تش ق " –الرو هللا  رهو ًسرم  -ًأ ضاىم  صدي  م  أ  الصبي 

 . (2 الشم  ًبعد العال  حتو تؽ ب"

  . (3 أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم صيو    الالبلو بعد العال  حتو تؽ ب الشم  وجه الداللة:

أخب صي  م  يا : "يدا   سدً  هللا الدرو هللا  حد صا هحهو ب  سعهد    ىشام يا  أخب صي أبي يا 

  .(4 : ال تح ًا بالبلتكم طرًع الشم  ًال ؼ ًبيا" رهو ًسرم

: "إذا طردع حاجدب الشدم  فدأخ ًا الرو هللا  رهو ًسدرمًيا  حد صي اب   م  يا : يا   سً  هللا 

 . (5 ؼاب حاجب الشم  فأخ ًا الالبلو حتو تؽهب"الالبلو حتو ت تفع ًإذا 

 دد  التصفدد  بعددد الددبلو  - رهددو الالددبلو ًالسددبلم -ًىددذه األحادهددث الدد هحة فددي صيددي الصبددي 

م، ًهد   رو ذلك الحدهث المتقدم الذي  ضي هللا  صيالعال ، ًىذا كا  م  المعرًم  صد الالحابة 

مد  بد  الخطداب  دم ذكد  أ  الصبدي  ًاه اب   با  أ  يد شيد  صده  جدا  م ضدهً  ًأ ضداىم  

 .صيو    الالبلو بعد العال 

كدا  هحدافظ  - رهو الالدبلو ًالسدبلم -ًلك  يد جاءه أحادهث أخ ى جاء فهيا أ   سً  هللا 

  رو ال كعته  بعد العال  حتو تًفاه هللا، ًىذه األحادهث:

الدرو هللا  -ً  هللا حد صا  بد ال حم  ب  األسًد    أبهو     ابشة، ياله: " كعتا  لدم هكد   سد

 . (6 هد يما سً ا ًال  بلصهة؛  كعتا  يب  الالبح ً كعتا  بعد العال " - رهو ًسرم 

كدا   - رهدو الالدبلو ًالسدبلم -أ   سدً  هللا  - ضي هللا  صيدا  -اإلخبا  م   ابشة  وجه الداللة:

 .هحافظ  رو ال كعته  بعد العال 

 

                                                           

 .7٘ٗ/ٖم  او المفاتهح  –المبا كفً ي  (1 

 .ٙ٘٘ يم الحدهث  – ٕٔٔ/ٔ الشم   ت تفع حتو الفج  بعد الالبلو باب - الالبلو مًايهه كتاب – البخا ي (2 

 . 7٘ٗ/ٖ المفاتهح م  او – المبا كفً ي (3 

 .8٘٘ يم الحدهث  -ٕٕٔ/ٔ   الشم  ت تفع حتو الفج  بعد الالبلو باب - الالبلو مًايهه كتاب -بخا ي ( ال4 

 يدم الحددهث  – ٕٕٔ/ٔ   الشدم  ت تفدع حتدو الفجد  بعد الالبلو باب - الالبلو مًايهه كتاب - ( المالد  صفسو5 

٘ٙٔ. 

 يدم الحددهث  – ٖٕٔ/ٔ الشدم  ت تفدع حتدو الفجد  بعدد الالدبلو باب - الالبلو مًايهه كتاب - ( المالد  صفسو6 

٘ٙ7. 
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 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -مدا تد ك الصبدي   (1 "ابد  أختديحد صا ىشام يا : أخب صي أبي ياله  ابشة: 

  . (2 السجدته  بعد العال   صدي يط"

  . (3 لم هت ك ال كعته  بعد العال  - رهو الالبلو ًالسبلم  -أ  الصبي  وجه الداللة:

حد صا  بد الًاحد ب  أهم  يا  حد صي أبي أصو سمع  ابشة ياله: "ًالذي ذىب بو مدا ت كيمدا حتدو 

لقددي هللا ًمددا لقددي هللا تعددالو حتددو  قدد   دد  الالددبلو، ًكددا  هالددري ك هددً ا مدد  الددبلتو يا ددًدا تعصددي 

خافة هالرهيما ًال هالرهيما في المسجد م -الرو هللا  رهو ًسرم  -ال كعته  بعد العال  ًكا  الصبي 

  . (4 أ  ه ق   رو أمتو، ًكا  هحب ما هخفؾ  صيم"

بعددد العالدد  حتددو تًفدداه هللا  أ   سدًد  هللا  رهددو الالددبلو ًالسددبلم حددافظ  رددو الدد كعته  وجببه الداللببة:

 . (5 تعالو

ًفي األحادهث المتقدمة أ   سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم كا  هحافظ  رو ال كعته  بعدد العالد  

  .يد أً د في بداهة المطرب ذك  الصيي    الالبلو بعد العال  رًما أ  الباحث 

ًلقد الرو الصبي ال كعته  بعد العال  بعدما جاءه صا  م   بد القه ، فشؽرًه    ال كعته  الرته  

  .بعد الظي ، فالبلىما بعد العال   م لم هت كيما  رهو الالبلو ًالسبلم

يا : أخب صدي أبدً سدرمة أصدو سدأ   ابشدة  - ًىً اب  أبو ح مرة -يا  مسرم: "... أخب صي محمد 

هالرهيما بعدد العالد ، فقالده: كدا   -الرو هللا  رهو ًسرم  -   السجدته  الرته  كا   سً  هللا 

هالرهيما يب  العال   دم إصدو شدؽ   صيمدا أً صسدهيما فالدبلىما بعدد العالد   دم أ بتيمدا ًكدا  إذا 

 .  (6 الرو البلو أ بتيا"

البلو  كعته  بعد العال  م  خالًالهة الصبي، فبل هجًز التصف  بعد  ًلقد ذك  جمع م  العرماء أ 

 .(7 ا بالصبي فبل هش ع فعرو لرؽه العال  إال لقضاء فابتة، ًما كا  خاالً 

                                                           

تخاطدب ابد  أختيدا ًىدً  د ًو بد  الزبهد  ًامدو أسدماء بصده أبدي بكد  أختيدا  -  ضي هللا  صيا -( كاصه  ابشة 1 

 . ضي هللا  صيم

 يدم الحددهث  – ٖٕٔ/ٔباب ما هالرو بعد العالد  مد  الفًابده ًصحًىدا  -كتاب مًايهه الالبلو  -ٔ( البخا ي 2 

٘ٙٙ. 

 .ٗٙ/ٕفتح البا ي  –اب  حج   (3 

 يدم الحددهث  – ٖٕٔ/ٔ   ًصحًىدا الفًابده مد  العالد  بعدد هالدرو مدا بداب - الالدبلو مًايهده كتداب البخا ي  (4 

٘ٙ٘ 

 .٘٘ٔ/ٗالمفاتهح  م  او –المبا كفً ي  (5 

 بعددد سدرم  رهدو هللا الدرو الصبدي هالدرهيما كدا  الرتده  الد كعته  مع فدة بداب -كتداب الدبلو المسداف ه   – ( مسدرم6 

 .8ٖ٘ يم الحدهث  – ٖٗٔ/٘ العال 

 . 8ٔ/7( الصًًي،  ًضة الطالبه  7 
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في ىذا الًيه يد يه  إصو مخالًص  -الرو هللا  رهو ًسرم  -يره البلو الصبي ... ًيا  الخطابي: "

الرو هللا  رهو ًسرم  -ضاًء لفابه  كعتي الظي ، ًكا  ًيه  إ  األال  فهو أصو البلىا هًًما ي بيا، 

  . (1 فعبًل ًاظب  رهو ًلم هقطعو فهما بعد" إذا فع   -

 ًذك  الخطابي ىصا أ  أال  يًلي العرماء في ىذا هعًد إلو أم ه : 

  .أ  التصف  بعد العال  م  خالابص الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم ابتداًء ببل مصاسبة تذك  األول:

أصددو  رهددو الالدبلو ًالسددبلم الددبلىا بداهدة يضدداء  ددم ًاظدب  رهيددا؛ ألصددو كدا   رهددو الالددبلو  الثبانً:

  .ًالسبلم إذا  م   مبًل أ بتو ًلم هت كو

باسدتدامة  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًفي بعض ما مضدو إشدا و إلدو اختالاالدو ... يا  البهيقي: "

سرمة، ًيد مضو في  ًاهة طاً      ابشة  ىاته  ال كعته  بعد ًيًع القضاء بما فع  في بهه أم

أ  هتح ى طرًع الشم   -الرو هللا  رهو ًسرم  -أصيا ياله: إصما صيو  سً  هللا  - ضي هللا  صيا  -

السا ته  ًالصيي  أ بتيما حمره الصيي  رو ىاته  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًؼ ًبيا، ًكأصيا لما  أتو 

  . (2 لك  رو اختالاالو بذلك أًلو، ًهللا أ رم" ابه فهيما ًيبريما كما مضو، فحم  ذ

 :القول المختار

ىً يً  المذاىب األ بعة، ًىً أ  الصافرة بعد العال  مصيي  صيا، ًىي م  خالابص الصبي 

 رهو ًسرم، فبل هجًز التصف  بعد العال ، ًإصما الجابز م  ذلك ما كاصه لسبب م  يضداء  الرو هللا 

ًالتصفد  بعدد  .الصافرة المطرقة فقد صيو  صيا الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلمصافرة ًأما  ف هضة أً فًاه 

بعدد  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -العال  خاص بالصبي سًاء ًيع ذلك في االبتداء أم أصدو ًاظدب  رهدو 

  .يضاء فابتة  اتبة الظي ، ًهللا أ رم

 التطبٌق الثانً

 اختصاص النبً علٌه الصالة والسالم فً الوصال بالصوم

الًالا  بالالدًم، فكدا  هًاالد  ًهصيدو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًمما اختص بو  سً  هللا 

  .   الًالا  في الالًم

  .(3 ًالًالا  في الالًم أ  ال هأك  ًال هش ب شهًبا به  الهًمه 

  

                                                           

 . 77ٕ/ٔ( الخطابي، معالم السص  1 

ذكد  البهدا  أ  ىدذا الصيدي مخالدًص بدبعض الالدرًاه دً  بداب  ٕ -كتداب الحدهض  –( سص  البهيقي الكبد ى 2 

 .8٘ٗ/  -بعض ًأصو هجًز في ىذه السا اه ك  البلو ليا سبب 

 .8ٓٔ/ٖتيذهب األسماء ًالبردا   -الصًًي ( 3 
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 ًاخترؾ الفقياء في حكم الًالا  في الالًم  رو يًله ، ىما: 

ًفددي ًجددو   (2 ًالمالكهددة  (1 ًذىددب جميددً  الفقيدداء مدد  المددذاىب األ بعددة مدد  الحصفهددة القببول األول:

 إلو ك اىة الًالا  في الالًم  (4 ًالحصابرة  (3 لرشافعهة

  . (5 األالح  صد الشافعهة ك اىة تح هم القول الثانً:

ًجاءه األحادهث العدهدو     سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم، أصدو كدا  هًاالد ، فعد   بدد 

هقدً : "ال  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -: أصو سمع الصبي - ضي هللا  صو  -هللا ب  خباب    أبي سعهد 

 يدالًا فإصدك تًاالد  هدا  سدً  هللا يدا : .تًاالرًا فأهكم إذا أ اد أ  هًاال  فرهًاال  حتو السدح "

  .(6 "إصي لسه كيهبتكم إصي أبهه لي مطعم هطعمصي ًساق هسقه "

  . (7 أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم صيو    الًالا  في الالهام  م أجازه لرسح  وجه الداللة:

الدرو  -يدا : "صيدو  سدً  هللا  - ضدي هللا  صدو  -حد صي أبً سرمة ب   بد ال حم  أ  أبا ى ه و 

 .   الًالا  في الالًم، فقا  لو  ج  م  المسدرمه : إصدك تًاالد  هدا  سدً  هللا -هللا  رهو ًسرم 

فرما أبًا أ  هصتيًا    الًالا  ًاال  بيم هًًمدا  .يا : ًأهكم م ري إصي أبهه هطعمصي  بي ًهسقه 

  . (8 "كالتصكه  ليم حه  أبًا أ  هصتيًا . م هًًما  م  أًا اليبل ، فقا : لً تأخ  لزدتكم

   . (9 ي الالهام ًبه  أصو هخترؾ    أمتوأ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم صيو    الًالا  ف :وجه الداللة

 م بعد ذلك أذ  ليم الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم الًالدا  إلدو السدح  فقدط  د   بدد هللا بد  

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -: أصدو سدمع  سدً  هللا - ضدي هللا  صدو  -خباب    أبدي سدعهد الخدد ي 

يالًا فإصك تًاال  ها  سً  هللا،  .هقً : "ال تًاالرًا فأهكم أ اد أ  هًاال  فرهًاال  حتو السح "

  . (11 يا : "لسه كيهبتكم إصي أبهه لي مطعم هطعمصي ًساق هسقه "

                                                           

 .ٖٓ٘/ ٕ القده  فتح - اليمام اب  78ٕ/ٕ ال ابق البح  - صجهم اب  (1 

 . ٖٖٗ/ٖ االستذكا  – الب   بد ًاب  ،ٖٕٔ/ ٕلرد ده  الكبه  الش ح - المالكهة (2 

 .7ٔٗ/ ٖالحاًي الكبه   -، ًالماً دي 7ٖ٘/ٙالمجمًع  –( الصًًي 3 

 . 7ٕٗ/ ٖ اإلصالاؾ - الم داًي (4 

 . 7ٔٗ/ ٖالحاًي الكبه   -، ًالماً دي 7ٖ٘/ٙالمجمًع  –( الصًًي 5 

 .8ٕٙٔ يم الحدهث  – 9ٖٙ- /ٕ -باب الًالا  ًم  يا  له  في الره  الهام  -كتاب الالًم  –( البخا ي 6 

 .٘ٗ/ٗش حو  رو البخا ي  –اب  بطا   (7 

 .8ٙٗٔ يم الحدهث  – 9ٗٙ/ٕ -باب التصكه  لم  أك   الًالا   -كتاب الالًم  –( البخا ي 8 

 .ٔٔٔ/ٗش حو  رو البخا ي  –اب  بطا   (9 

 .8ٕٙٔ يم الحدهث  -  9ٗٙ/ٕ - الًالا  أك   لم  التصكه  باب - الالًم كتاب – البخا ي (11 
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 -ًذىب جميً  العرماء مما سهأتي ذك ىم أ  الًالا  في الالًم م  خالابص  سدً  هللا 

  .الًالا  مك ًه، ًمصيم م  ذىب إلو التح همًأ  حكم  -الرو هللا  رهو ًسرم 

ًالخطابي ال ح بأ  الًالا  في الالهام م  خالدابص الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم، ًأصدو 

 رو أمتو، ًذلك م  أج  الضعؾ ًالًى  الذي هالهب الالابم، ًىً أشد فهما إذا ًاالد   محظً  

  . (1 دو رو المكرؾ م  المر  ًالمشقة فهت ك العبا في الالهام  م هخشو 

ًصص اب  يدامة  رو أ  الًالا  في الالهام م  خالابص الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم، ًال 

  . (2 هصبؽي لؤلمة متابعتو في ذلك

رو أ  الًالا  م  خالابص  سدً  هللا اتفقه صالًص الشافعي ًاألالحاب  ... ًيا  الصًًي: "

 -الالحهح، ًإما تصزهو ًمباح لدو  فيً مك ًه في حقصا إما ك اىة تح هم  رو الرو هللا  رهو ًسرم،

  . (3 "...كذا يالو الشافعي ًالجميً  -الرو هللا  رهو ًسرم 

الرو  -ًاستد  بمجمًع ىذه األحادهث  رو أ  الًالا  م  خالابالو ... ب  حج : "ظ يا  الحاف

ً ردددو أ  ؼهددد ه ممصدددًع مصدددو إال مدددا ًيدددع فهدددو التددد خهص مددد  اإلذ  فهدددو إلدددو  -هللا  رهدددو ًسدددرم 

  . (4 "...السح 

ًما تقدم م  الصق     األبمة هظي  أ  العرماء حمرًا الًالا  في الالهام  ردو أصدو خداص بدالصبي، 

ًله  ىً  ام لمجمًع األمة إال أصو  به    بعض الالدحابة أصدو كدا  هًاالد  فدي الالدهام، م د : 

 .فقد ًاال  خمسة  ش  هًًما -ما ضي هللا  صي - بدهللا ب  الزبه  

كا  اب  الزبه  هًاال  خمسة  ش  هًًما حتو تهب  أمعاؤه؛ فإذا كدا  هدًم فطد ه ... يا  العهصي: "

  . (5 "...أتو بسم  ًالب  فهحساه حتو ال تصفتق األمعاء

ًذك  اب  حج  ًؼه ه أ  م  ًاال  الالهام م  الالحابة لم هتعمد مخالفة  سدً  هللا  رهدو 

ً حمة بيم ًخشدهة أ  هفد ض  ردهيم  الالبلو ًالسبلم، ب  حمرًا الصيي م   سً  هللا شفقة  رهيم

ًلكدد ،  .فيدم خدداص - ضددًا  هللا  رددهيم -كمدا جدداء فدي بعددض األحادهددث؛ فكدا  لددبعض الالدحابة 

  . (6 خالفيم بو الجميً  م  الالحابة ًالعرماء  حميم هللا جمهًعا

                                                           

 .7ٓٔ/ٕ(  الخطابي، معالم السص  1 

 .8ٓٔ/ٖ( اب  يدامة، المؽصي 2 

 .8ٖ٘/ٙ( الصًًي، المجمًع ش ح الميذب 3 

 .ٕٗٓ/ٗ( اب  حج ، فتح البا ي 4 

 .ٖٓٗ/ٙٔ( العهصي،  مدو القا ي 5 

 .8ٖ٘/ٙ، المجمًع ٕٗٓ/ٗ( فتح البا ي 6 
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 (1 هطعمصي هللا ًهسقهصي،  بل ة أيًا : - رهو الالبلو ًالسبلم -ًلقد ذك  الصًًي في بها  يًلو 

  .أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أ طي يًو اآلك  الشا ب، ًلم هك  هأك   رو ًجو الحقهقة األول:

 .كا  هأتهو طعام م  الجصة ك امة لو -الرو هللا  رهو ًسرم  -أصو  الثانً:

  .أ  محبة هللا أشؽرتو    الطعام ًالش اب الثالث:

 :القول المختار

كمدا صدص العرمداء  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -هتبه  مما مضو أ  الًالا  خاص ب سدً  هللا 

ىددً  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -السددابق ذكدد ىم  رددو ذلددك ًالًالددا  المدد خص بددو مدد   سددً  هللا 

الًالا  إلو السح  فقط، ًأما ما كا  أك   م  ذلك فدبل هجدًز ًال هحد  ًفعد  بعدض الالدحابة ال 

ًفعد  الدبعض ال  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -أل  الصيدي ًاضدح مد   سدً  هللا  هستصد إلهدو فدي ذلدك؛

  .هكً  حجة  رو األك   م  الالحابة، ًهللا أ رم

 المطلب الثانً

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث كونه خاصا بالنبً من المعامالت

ىددذا المطرددب تددم تخالهالددو لرتطبهقدداه فددي أحادهددث األحكددام التددي لدده   رهيددا العمدد  لكًصيددا 

ًلكد ،  .ًتدم البهدا  فهمدا سدبق أ  األالد  ىدً التأسدي -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -خاالة ب سً  هللا 

 - صدما هكً  الحدهث خااًلا ب سً  هللا؛ فاألال   دم التأسي لكً  ذاك الفع  خاص ب سدً  هللا 

ًال هح  ألحد أ  هقً  إ   سً  هللا فع  كذا فأصدا سدأفعرو ًأتأسدو بدو؛ أل   - رهو ًسرم  الرو هللا

 الخالًالهة ايتالا ىا  رو  سً  هللا الرو هللا  رهو ًسرماألال  في 

 التطبٌق األول

 الزوا  بال ولً وال شهود

ًشديًد، ًىدذا ممدا أ  فهدو ًلدي  -الرو هللا  رهو ًسرم  -األال  في الزًاج ما أخب  بو  سً  هللا 

 سدً  هللا الدرو هللا  رهدو ًسدرم: ب دو    أبهو يا : يا  فع  أبي إسحاق    أبي . يد استق  ً رم

  . (2 ال بًلي"ال صكاح إ"

                                                           

 . 8ٖ٘/ٙ( الصًًي، المجمًع 1 

مسدصد  –مسدصد أحمدد  ،9ٖٗٔ يم الحددهث  – 9ٖٖ/ٗ -باب ال صكاح إال بًلي  –كتاب الصكاح  –الت مذي ( سص  2 

الدححو شدعهب  99ٕٕ يدم الحددهث  – ٖ٘ٗ/ٕٗ - ضدي هللا  صدو  -حددهث أبدي مًسدو األشدع ي  -الكًفهه  

 .7ٓٗ/ٖفي تعرهقو  رو سص  الت مذي  ًاأللباصي ٖٔٗ/ٗفي مسصد أحمد األ صؤًط 
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  . دم الحة الصكاح ببل ًلي وجه الداللة:

 .فإذا فقد في  قد الصكاح الًلي ًالشيًد كا  الصكاح باطبًل 

 (1 ًاتفق المالكهة
 

إلو اشت اط الًلي في  قد الصكاح، ًلك  أبا حصهفة أ طدو   (3 ًالحصابرة  (2 ًالشافعهة

  . (4 لرًلي حق الفسخ إ  لم هك  الزًج كفًبا بش ًط  صده

 ردو اشدت اط الشديًد فدي العقدد ًاشدت طو المالكهدة   (7 ًالحصابرة  (6 ًالشافعهة  (5 ًاتفق الحصفهة

  . (8  صد الدخً 

 األدلة:

إذا صكحده المد أو بؽهد  أمد  " الدرو هللا  رهدو ًسدرم: يا   سً  هللا ً     ًو     ابشة ياله: 

مًالىا فصكاحيا باط  فصكاحيا باط  فصكاحيدا باطد  فدإ  أالدابيا فريدا مي ىدا بمدا أالداب مصيدا فدإ  

  . (9 اشتج ًا فالسرطا  ًلي م  ال ًلي لو"

 . (11 أ  الصكاح ببل ًلي باط  وجه الداللة:

يا : "ال صكاح إال بًلي ًشداىدي  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًأما    الشيًد فع   ابشة أ   سً  هللا 

 . (11  د  ًما كا  م  صكاح  رو ؼه  ذلك فيً باط  فإ  تشاج ًا فالسرطا  ًلي م  ال ًلي لو"

 . (12 أ  الصكاح ببل ًلي ًشيًد باط  وجه الداللة:

                                                           

 .88ٖ/٘ االستذكا  – الب   بد ًاب  ،ٗٓٔ/ٔ الذخه و - الق افي (1 

 .8ٗٔ/ٙٔ المجمًع – ًالصًًي ،ٕٔ/٘ األم – الشافعي (2 

 . 8ٗ/٘ القصاع كشؾ -البيًتي ،7ٖٖ/7 المؽصي – يدامة اب  (3 

 .7ٕٗ/ٕبدابع الالصابع  -، ًالكاساصي 7ٔٔ/ٖالبح  ال ابق  –( اب  صجهم 4 

 . ٗ٘/٘ المبسًط - ًالس خسي ،7ٕٔ/ٙ الالصابع بدابع – الكاساصي (5 

 . ٕ٘ٔ/ ٙٔ المجمًع – الصًًي ،8ٕٕ/ٙ األم – الشافعي (6 

 .ٖٙ/٘ القصاع كشؾ – ًالبيًتي ،7ٖٖ/7 المؽصي – يدامة اب  (7 

 .8ٕ/ٙ الجره  مًاىب – الحطاب (8 

 -مسدصد الصسدداء – ، مسدصد أحمدد8ٕ٘ٓ يدم الحدددهث  – 9ٓٔ/ٕ -بداب الدًلي  –كتداب الصكدداح  -( سدص  أبدي داًد 9 

الددححو الشددهخ شددعهب األ صددؤًط ًالشددهخ ، ٕٕٔ٘ٗ يددم الحدددهث  – 7ٗ/ٙا - ضددي هللا  صددو  -مسددصد  ابشددة 

 .األلباصي

 .9ٕٔ/ٗتحفة األحًذي  –المبا كفً ي  (11 

يا  الشهخ شدعهب األ صدؤًط  ،7٘ٓٗ يم الحدهث  – 8ٖٙ/9 باب الًلي –كتاب الصكاح  – ( الحهح اب  حبا 11 

 .إسصاده حس 

 . 9ٕٔ/ٗ األحًذي تحفة – المبا كفً ي (12 
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ًبيذا هتبه  أ  ًالًلي ًالشديًد يدد جداء ذك ىمدا باألحادهدث الصبًهدة الالدحهحة، ًال بدد مد  

أصدو تدزًج بدبل  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -ًجًدىم أ صاء إصشاء  قد الزًاج ًلك  جاء     سً  هللا 

  .ًلي ًال شيًد

جداء فدي  ا، فقدد ضي هللا  صيدًم  ذلك الذي فعرو  رهو الالبلو ًالسبلم  صدما تزًج الفهة 

الدرو هللا  رهدو  -، هقدً : "أيدام الصبدي يا : أخب صي حمهد أصو سمع أصًسا  ضي هللا  صو الالحهحه ،

به  خهب  ًالمدهصة  بلث لها  هبصو  رهو بالفهة، فد ًه المسرمه  إلو ًلهمتو ًما كا  فهيا  -ًسرم 

و  رهيدا التمد  ًاأليددط فبسدطه فددألق  (1 مد  خبدز ًال لحدم ًمددا كدا  فهيدا إال أ  أمدد  بدبلال باألصطداع

ًالسم  فقا  المسرمً  إحدى أمياه المؤمصه  أً مركه همهصو؟ فقالًا إ  حجبيا فيي إحدى أميداه 

  . (2 فرما ا تح  ًطأ ليا خرفو ًمد الحجاب" .المؤمصه  ًإ  لم هحجبيا فيي مما مركه همهصو

تدزًج الدفهة بدبل ًلدي ًال شديًد  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًالحدهث ًاضدح أ   سدً  هللا 

ًفدي  - ا ضدي هللا  صيد -ًدله  ذلك أ  الالحابة لم هعرمًا أصو تزًجيا إال  صدما خ جده محجبدة 

فع فًا أصو يد تزًجيا ًًجو الداللة مصو ظاى و كما ت ى، يا : العرماء إصما  "...ذلك يا  السهًطي:

فًق األكفاو، ًإصما  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ا تب  الًلي في صكاح األمة لرمحافظة  رو الكفاءو ًىً 

ال هجحد ًلً جحده ىي لدم ه جدع إلدو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ا تب  الشيًد ال م  الجحًد ًىً 

الدرو  -يًليا  رو خبلؾ يًلو ب  يا  الع ايي في ش ح الميذب تكً  كاف و بتكذهبو، ًكدا  لدو 

: ط فه  بؽه  إذصيا ًإذ  ًلهيدا... لقًلدو تعدالوتزًه  الم أو م  صفسو، ًتًلي ال - هللا  رهو ًسرم

  . (3 ([ٙاألحزاب:] َّ جخمخ مح جح مج حج ُّ 

كدا   -ا ضدي هللا  صيد -ًكذلك  صدما تزًج الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم زهصدب بصده جحدش 

ذلك ببل ًلي أً شيًد، ًىً خاص بو فع   ابه    أص ، يا : جداء زهدد بد  حا  دة هشدكً فجعد  

، يددا : فكاصدده [7ٖاألحددزاب: ] َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ الصبددي الددرو هللا  رهددو سددرم، هقددً : 

، تقً : زًجك  أىالهك  ًزًجصي هللا تعالو -الرو هللا  رهو ًسرم  -زهصب تفخ   رو أزًاج الصبي 

  . (4 م  فًق سبع سماًاه"

                                                           

 .9ٖٔ/ٕالمعجم الًسهط  – ( الصطع: جمع الصطع ًىً البساط م  الجرد1 

 .ٖٗ٘ٔ/ٗ -باب ؼزًو خهب   –كتاب المؽازي  –( البخا ي 2 

 .8ٕٗ/ٕ( السهًطي، الخالابص الكب ى 3 

 .98ٗٙ يم الحدهث  – 99ٕٙ/ٙ [٧: هود] َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّ باب  –كتاب التًحهد  –( البخا ي 4 
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 رو ام أو م  صسدابو أك د  أً أفضد   -الرو هللا  رهو ًسرم  -ما أًلم  سً  هللا ... يا  الصًًي: "

هحتم  أ  سبب ذلك الشك  لصعمة هللا في أ  هللا تعالو زًجو إهاىا بدالًحو ال  .مما أًلم  رو زهصب

الدرو هللا  -بًلي ًشيًد بخدبلؾ ؼه ىدا ًمدذىبصا الالدحهح المشديً   صدد أالدحابصا الدحة صكاحدو 

  . (1 "-الرو هللا  رهو ًسرم  -قو ببل ًلي ًال شيًد لعدم الحاجة إلو ذلك في ح - رهو ًسرم 

ًجددداء مددد  يدددً  أبدددي سدددعهد الخدددد ي أ  الدددزًاج ال هكدددً  إال بدددًلي ًشددديًد إال  سدددً  هللا فردددو 

الخالًالهة في ذلك؛ فجاء    أبي ىا ً     أبي سعهد، يا : "ال صكاح إال بدًلي ًشديًد ًميد  

  .(2 "الرو هللا  رهو ًسرمإال ما كا  م  الصبي 

 رهددو  -جدد  أ  الددزًاج بددبل ًلددي أً شدديًد ىددً مدد  خالددابص ال سددً  ًذكد  الحددافظ ابدد  ح

أصدو هتدزًج بدبل ًلدي ًال  -الرو هللا  رهو ًسرم  -الالبلو ًالسبلم، ًذلك في يًلو: "م  خالابالو 

  . (3 "...شيًد كما ًيع في يالة زهصب بصه جحش

ًأتزًج  -سرم الرو هللا  رهو ً -ًبعد ىذا فبل هح  ألحد أ  هقً  أ هد أ  أتأسو ب سً  هللا 

ًال هعم  بو ًالعم   رو الزًاج  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ببل ًلي أً شيًد؛ أل  ىذا خاص بالصبي 

  .بًلي ًشيًد

يدد اخدتص بدالزًاج بدبل ًلدي ًال شديًد؛  - رهو الالبلو ًالسبلم -ًهتبه  مما سبق أ  الصبي 

ال هحتدداج لددًلي؛ ألصددو أًلددو بددالمؤمصه  مدد  أصفسدديم ًالشدديًد  - رهددو الالددبلو ًالسددبلم -أل  الصبددي 

ال هصك  حًقا، ًم  ا تقد ذلك؛ فإصو هكف  كما سبق م   -  رهو الالبلو ًالسبلم -لرتً هق ً سً  هللا 

كبلم العرماء ًالحكم الخاص بالصبي  رهو الالبلو ًالسدبلم، ال هتعددى ؼهد ه فدبل هالدح فهدو التأسدي، 

  الرو هللا  رهو ًسرم.ً  مما له   رهو العم  بحق أمتو ًال هالرح لرعم  بو فهك

 التطبٌق الثانً

 خصوصٌة النبً فً عدم التورٌث

م  المق   في الش هعة اإلسبلمهة حق المه اث، ًلقد ف ض هللا ف ابض في كتابو، ًذك  مقدا  مدا 

الفد ابض تبهاًصدا كدامبًل ممدا ال  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -هأخذه أالحاب الف ًض، ًبه   سدً  هللا 

                                                           

 .ٖٕٓ/9( ش ح الصًًي  رو مسرم 1 

باب ما أبهح لدو مد  الصكداح بؽهد  ًلدي ًبؽهد  شداىده  اسدتدالال بجدًاز  -كتاب الصكاح  –( السص  الكب ى لربهيقي 2 

 .9ٖٖ٘ٔ يم الحدهث  – ٙ٘/7 -المًىًبة 

 .9ٕٔ/9( اب  حج ، فتح البا ي 3 
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 جم يل ىل مل خل ُّ هدع مجااًل لرتحه  في صالهب أحد الً  ة، ًيا  تعالو في حدق المهد اث: 

  .[7 ]الصساء: َّ يه ىه جهمه ين ىن  خن حن جن يم ىم مم خم حم

فسدمعتو هقدً : "إ   خطب  رو صايتو... -الرو هللا  رهو ًسرم  -ً    م ً ب  خا جة: أ  الصبي 

  . (1 "...هللا أ طو ك  ذي حق حقو

ًمًط  الشاىد في ىذا الحدهث أ  هللا تعالو به  الحقًق في المه اث ًكم هعطو كد  ًا ث 

ال هشدا ك أمتدو فدي ىدذا، بد  مد  خالدابص الصبدي  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -مصيم إال أ   سً  هللا 

  ألحد ما أ  هقً  أ هد أ  أست  ب سً  هللا، ًأ  أت ك  رهو الالبلو ًالسبلم أصو ال ُهً ث؛ فبل هح

مالي كرو الدية فإ   سً  هللا به  أ  الًالدهة ال تالدح إال ب ردث المدا ، ًإذا زاد  ردو ال ردث فدبل 

  . (2 تالح الًالهة إال بإجازو الً  ة إال  صد الظاى هة كما ذك  ذلك الصًًي ًاب  حزم

الدرو هللا  -، يدا : كدا   سدً  هللا - ضدي هللا  صدو  -    ام  ب  سعد ب  أبي ًياص  د  أبهدو 

هعًدصي  ام حجة الًداع م  ًجع اشتد بي فقره إصي يد بردػ بدي مد  الًجدع، ًأصدا ذً  - رهو ًسرم 

 م يا : ال رث ًال رث  .يره بالشط ؟ فقا : ال .ما  ًال ه  صي إال ابصة أفأتالدق ب ر ي مالي؟ يا : ال

  . (3 "...ك أؼصهاء خه  م  أ  تذ ىم  الة هتكففً  الصا كبه  أً ك ه  إصك أ  تذ  ً  ت

ًأما يًلو أفأتالدق ب ر دي مدالي؟ هحتمد  أصدو أ اد بالالددية الًالدهة ًهحتمد  أصدو  "... يا  الصًًي:

أ اد الالدية المصجزو، ًىما  صدصا ً صد العرمداء كافدة سدًاء، ال هصفدذ مدا زاد  ردو ال ردث إال ب ضدا 

فقددالًا لرمدد هض مدد ض المددًه أ  هتالدددق بكدد  مالددو ًهتبدد ع بددو  الددًا ث، ًخددالؾ أىدد  الظدداى 

  . (4 "...كالالحهح ًدله  الجميً  ظاى  حدهث ال رث ك ه 

-: إ   سدً  هللا كً  الصبي ال هً ث، يا  أبً بك   ضدي هللا  صدو ًم  األحادهث التي جاءه في

 -يا : "ال صدً ث مدا ت كصدا فيدً الددية إصمدا هأكد  آ  محمدد مد  ىدذا المدا   -الرو هللا  رهو ًسرم 

  . (5 له  ليم أ  هزهدًا  رو المأك " -هعصي ما  هللا 

                                                           

يدا  الت مدذي ، ٕٕٙٙ يدم الحددهث  – 8ٖٕ/8  -لدًا ث  ًالدهة ال جداء مدا بداب -كتاب الًالاها  –الت مذي  (1 

 .حس  الحهح

 .8ٖٔ/9المحرو  -اب  حزم ( 2 

 يدم الحددهث  -ٖ٘ٗ/ٔ -خزامدة بد  سدعد -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -باب   و الصبي  -كتاب الجصابز  –( البخا ي 3 

ٕٖٖٔ. 

 .77/ٔٔ( ش ح الصًًي  رو مسرم 4 

ًمصقبة فاطمة  رهيدا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -باب مصايب ي ابة  سً  هللا  -الالحابة كتاب فضاب   –( البخا ي 5 

 .8ٖٖٔٙٓٓ٘ يم الحدهث  - /ٖ -الرو هللا  رهو ًسرم  -السبلم بصه الصبي 
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يا : "ال هقتسم  -الرو هللا  رهو ًسرم  -: أ   سً  هللا بي ى ه و  ضي هللا  صو   األ  ج    أ

  . (1 يً الدية"ً  تي دهصاً ا ما ت كه بعد صفقة صسابي ًمؤًصة  امري ف

 بعدد ت كده مدا دهصداً ا ً  تدي هقتسدم ال" : الرو هللا  رهدو ًسدرم   أبي ى ه و يا : يا   سً  هللا 

  . (2 "الدية فيً  امري ًمؤًصة صسابي صفقة

ًم  خبل  ىذه األحادهث ًؼه ىدا، يدا  العرمداء إّ  الصبدي محمدد  رهدو الالدبلو ًالسدبلم، بد  

تد ك بعدد صفقدة  مالدو ًصسدابو ىدي الددية، فدبل تقسدم األ اضدي أً ًاألصبهاء كافة ال هً  ً  ب  ما 

األمًا   رو الً  ة بقد  صالهبيم، كما هكً  ذلك  صد أمة محمد  رهو الالبلو ًالسبلم ًذلك لحكدم 

  .معتب و

يا  العرماء ًالحكمة في أ  األصبهاء الرًاه هللا  رهيم ال هً  ً  أصو ال هؤم  أ  ... يا  الصًًي: "

ً  ة م  هتمصو مًتدو فهيردك، ًلدببل هظد  بيدم ال ؼبدة فدي الددصها لدًا  يم فهيردك الظدا  هكً  في ال

 . (3 ًهصف  الصا   صيم"

 ضدي هللا  -ًم  الجده  بالذك  أصو  صد ًفاو ال سدً   رهدو الالدبلو ًالسدبلم جداءه فاطمدة 

م ليدا مد  ًلكد  أبدا بكد  أبدو أ  هقسد -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ا تطالب بمه ا يا مد   سدً  - صو 

  .المه اث ًأخب  أ  الصبي ال هقسم مه ا و

أ سدره إلدو  - ضدي هللا  صيدا  -أ  فاطمة د صي   ًو اب  الزبه      ابشة:    الزى ي يا  ح

الرو هللا  رهو  -مما أفاء هللا  رو  سًلو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أبي بك  تسألو مه ا يا م  الصبي 

، ًمدا بقدي مد  خمد   (4 التدي بالمدهصدة ًفددك -هللا  رهدو ًسدرم الدرو  -تطرب الددية الصبدي  -ًسرم 

ال صدً ث مدا ت كصدا فيدً الددية "يدا :  -الرو هللا  رهو ًسرم  -خهب ، فقا  أبً بك : إ   سً  هللا 

ًإصدي ًهللا ال  ."له  ليم أ  هزهدًا  رو المأك  -هعصي ما  هللا  -إصما هأك  آ  محمد م  ىذا الما  

  .- الرو هللا  رهو ًسرم -ه الصبي أؼه  شهًبا م  الديا

  

                                                           

 ٕٓٓٔ/ٖ( المالد  صفسو 1 

يدا   ، ٕٖٕٓٔ يدم الحددهث  -7ٗ/ٙٔ - ضدي هللا  صدو  -مسدصد أبدي ى هد و  –مسصد المك د ه   –( مسصد أحمد 2 

 الشهخ شعهب األ صؤًط إسصاده الحهح  رو ش ط الشهخه 

 7٘/ٕٔ( ش ح الصًًي  رو مسرم 3 

 سدبع سدصة فدي سدرم  رهدو هللا الدرو  سدًلو  ردو هللا أفاءىدا  بل دة ًيهد  هًمدا  المدهصدة ًبه  بهصيا بالحجاز ي هة(4 

 8ٖٕ/ٗمعجم البردا   –هايًه الحمًي  –الرحا 
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  :مصيا ،ًأجاب العرماء    طرب فاطمة لرمه اث بأجًبة

ا تقده أصيا ت ث م  أبهيا كمدا هد ث الًلدد مد  ًالدده فطالبده  - ضي هللا  صيا  -أ  فاطمة  -ٔ

  . (1 بالمه اث فرما  رمه أ  األصبهاء ال ُهً  ً  كفه    الطرب

فبل تقادىا تأًه  الحدهث  رو خبلؾ ما تمسك بو أبً بك ، ًكأصيا ... ب  حج : "يا  الحافظ  -ٕ

ا تقده تخالهص العمًم في يًلو ال صدً ث، ً أه أ  مصدافع مدا خرفدو مد  أ ض ً قدا  ال 

  . (2 "...همتصع أ  تً ث  صو ًتمسك أبً بك  بالعمًم ًاخترفا في أم  محتم  لرتأًه 

كرم أبا بك ، ًأصيا ؼضبه  صدما سدألتو مد  ًيد ذك  في الحدهث الالحهح أ  فاطمة لم ت

المه اث، ًلم هقسم ليا لرحدهث المذكً  بأ  األصبهاء ال هً  ً ، ًلك  تم تعره  ذلك لعدم  رميا 

 ضدي هللا  -بالحدهث، ًلقد ذك  البهيقي أ  فاطمة بعد ذلك  ضهه ًماته ًىي  اضدهة  صدو 

 جمهًعا. - م صي

 - ضي هللا  صدو  -أتاىا أبً بك  الالدهق  - ا ضي هللا  صي -   الشعبي يا : لما م ضه فاطمة 

: ها فاطمة ىذا أبدً بكد  هسدتأذ   رهدك، فقالده: أتحدب - ضي هللا  صو  -فاستأذ   رهيا، فقا   ري 

أ  آذ  لو يدا  صعدم فأذصده لدو فددخ   رهيدا هت ضداىا، ًيدا : ًهللا مدا ت كده الددا  ًالمدا  ًاألىد  

 . ًم ضاو  سًلو ًم ضاتكم أى  البهه  م ت ضداىا حتدو  ضدههًالعشه و إال ابتؽاء م ضاو هللا

  .(3 يا  البهيقي: ىذا م س  حس  بإسصاد الحهح"

ًيا  اب  تهمهة في بها  ىذه الخاالهة لرصبي  رهو الالبلو ًالسبلم، ًأ  ىدذا ًيدع بإجمداع الالدحابة 

  . (4 م ضي هللا  صي

بعدم التً هث ىً م  خالًالهتو ًال  ًبصاء  رو ما مضو فعم  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم

هجًز االستصا  بعدم التً هث، ًم  فع  ذلك معتقًدا أصدو مطبدق لرسدصة، فقدد خدالؾ السدصة ًحكدم هللا 

تعالو، ًلم هق  بو أحد م  العرماء ًالصص العام اآلم  في ذلك؛ لمجمدًع األمدة مدا جداء فدي حددهث 

: "إصدك أ  تدذ  ً  تدك الرو هللا  رهو ًسرم ضي هللا  صدما يا  لو  سً  هللا سعد ب  أبي ًياص 

  .ًهللا أ رم  (5 الصا " أؼصهاء خه  م  أ  تذ ىم  الة هتكففً  

                                                           

 .ٖٗٓ( تأًه  مخترؾ الحدهث 1 

 .ٕٕٓ/ٙ( اب  حج ، فتح البا ي 2 

 -بداب بهدا  مالد ؾ أ بعدة أخمدا  الفديء بعدد  سدً  هللا  -كتاب يسم الفيء ًالؽصابم  –( سص  البهيقي الكب ى 3 

 .7ٖٕ٘ٔ يم الحدهث  – ٖٔٓ/ٙ  -الرو هللا  رهو ًسرم 

 .ٙٔٔ/ٗ( اب  تهمهة، مصياج السصة الصبًهة 4 

 يددم الحدددهث  - ٖ٘ٗ/ ٔ  -خزامددة بدد  سددعد -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -الصبددي  بدداب   ددو -كتدداب الجصددابز  – ( البخددا ي 5 

ٕٖٖٔ. 
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 المبحث الرابع

 اإلجماع

اإلجماع سبب م  أسباب  دم العم  بالحدهث، ًذلك إذا اصعقد اإلجماع  ردو العمد  بخبلفدو، 

التشدد هع المتفددق  رهيددا، ًىددذا ًلقددد صددص الفقيدداء ًاألالددًلهً  أ  اإلجمدداع مالددد  مدد  مالدداد  

أصو م  أسباب ت ك العم  بالحدهث، ًيد سبقو  بل دة مباحدث  بحث ىً السبب ال ابع المتفق  رهوالم

 .متفق  رهيا، ًيد اتفق  رو ت ك العم  بالحدهث بسببيا

 أوال: تعرٌف اإلجماع لغة واصطالًحا

  . (1 اإلجماع لؽة: اإلجماع اإل داد ًالعزهمة  رو األم 

ًاإلجماع أ  تجمع الشيء المتف ق جمهعا فإذا جعرتو جمهًعا بقي جمهًعا ًلدم ... ًيا  اب  مصظً : "

  . (2 "...هكد هتف ق كال أي المعزًم  رهو

 :فاإلجماع في الرؽة هكً   رو معصهه 

 .العزم  رو فع  أمٍ  ما األول:

  .ال أي المعزًم  رهو، ًهطرق  رهو االتفاق الثانً:

ع في االالطبلح فقد اخترؾ فهو األالًلهً  بسبب اخدتبلفيم فدي الدذي هعدّد يًلدو ًأما اإلجما

باإلجماع، ى  ىم المجتيدً  فقط أم مجمًع األمة ًبسبب المجمع  رهو ى  م  مساب  الش ع فقط 

  .أم في ك  مسألة، ًفي زم  اإلجماع ى  ىً في زم  الالحابة فقط أم في ك  األزمصة

الدرو  -مد  أمدة محمدد  (3  با و    اتفاق أى  الح  ًالعقد... اع: "يا  ال ازي في تع هؾ اإلجم

 .(4  رو أم  م  األمً " -هللا  رهو ًسرم 

ًم  المبلحظ  رو ىذا التع هؾ أصو لم هحدد العال  ففي ك   الد  اتفدق أىد  الحد  ًالعقدد 

المعدً   رهدو ًيع اإلجماع ًهدخ  في ذلك زم  الصبي، ًال هعتد بقً  أً إجماع في زم  الصبي بد  

  .في زم  الصبي ىً يًلو  رهو الالبلو ًالسبلم ال ؼه 

                                                           

 .ٖ٘/8( اب  مصظً ، لسا  الع ب 1 

 .ٖ٘/8( اب  مصظً  لسا  الع ب 2 

 .9ٙٔ/ٔاإلحكام  -اآلمدي  –ًىم المجتيدً  خبلفا لرعامة  (3 

 .ٕٓ/ٗ( ال ازي، المحالً  4 
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ًكذلك لم هحدد أ  هكً  المتفق  رهو مد  مسداب  الشد هعة بد  جعردو مطردق فدي أي أمد  مد  

األمً ، ًم  الممك  أ  هقا  أ  المقالًد في ذلك مساب  الش هعة، إذ إ  اإلجمداع الشد  ي الدذي 

  .الش هعةذك ه ال ازي إصما هبحث في مساب  

خاالدة  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -لفظ اإلجماع فإصما صعصدي بدو اتفداق أمدة محمدد ... ًيا  الؽزالي: "

  . (1 "... رو أم  م  األمً  الدهصهة

ًمدد  المبلحددظ  رددو ىددذا التع هددؾ أصددو ذكدد  أمددة محمددد، ًلددم هقهددد أىدد  االجتيدداد مددصيم ًمدد  

  .العرم ًاالجتياد ال هعتب  يًليم ًال هؤبو بو المعرًم أ  يً   ًام الصا  مما ىم لهسًا م  أى 

العدامي لده  لدو آلدة ىدذا الشدأ  فيدً كالالدبي فدي صقالدا  اآللدة ًال هفيدم مد  ... يا  ابد  يدامدة: "

 المة األمة    الخطأ إال  المة م  تتالً  مصو اإلالابة ألىرهتو ًالعامي إذا يا  يًاًل  ردم أصدو 

هقًلو    جي ، ًله  هد ي ما هقً  ًليذا اصعقد اإلجماع  رو أصو هعالي بمخالفة العرماء ًهحد م 

ال ؤساء الجيدا  الدذه  أفتدًا بؽهد   ردم فضدرًا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ذم الصبي   رهو ذلك؛ ًلذلك

  .(2 "...ًأضرًا ًيد ً ده أخبا  ك ه و بإهجاب الم اجعة لرعرماء ًتح هم الفتًى بالجي  ًاليًى

اتفدداق ... ًلعدد  مدد  أضددبط التعددا هؾ مددا ذكدد ه ابدد  الرحددام فددي تع هددؾ اإلجمدداع، بقًلددو: "

  . (3  رو أم  دهصي" -الرو هللا  رهو ًسرم  -ذه األمة بعد ًفاو صبهصا محمد مجتيدي  ال  م  ى

فقد ذك  في ىذا التع هؾ أ  اإلجماع المعتب  ىً إجماع المجتيده ، ًيهد ذلدك أصدو بعدد ًفداو 

فرً اجتمع ؼه  مجتيدً  م  ؼه  أمتو  رهو  .الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم، ًأ  هكً  م  أمة محمد

  .م فبل هؤبو بإجما يم، ًأ  هكً  المجمع  رهو أمً ا دهصًها ال سًاهالالبلو ًالسبل

 ثانٌا: حجٌة اإلجماع 

ًاإلجماع حجة ش  هة ًالمذاىب األ بعة  رو ذلك ًذك  أبمة المدذاىب  ردو مدا هدد   ردو 

حجهة اإلجماع ًأصو ال هجًز مخالفة اإلجماع ًاستدلًا بالكتاب ًالسصة  رو ذلك بأدلة ك ه و، ًفهما 

 هري بعٌض م  ىذه األدلة: 

                                                           

 .7ٖٔ( الؽزالي، المستالفو 1 

 .ٖٙٔيدامة،  ًضة الصاظ  ( اب  2 

ىـ( المختال  فدي أالدً  الفقدو  ردو مدذىب اإلمدام أحمدد بد   8ٖٓ(  ري ب  محمد ب   ري البعري أبً الحس   3 

 .، د. محمد مظي  بقا، جامعة المرك  بد العزهز، مكة المك مةٔ،مٔط (، 7ٗحصب   
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  أواًل: من القرآن

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ يددا  تعددالو: 

  .[٘ٔٔ آهة الصساء: سً و ] َّ مت زت يبرت ىب نب

ًداللة ىذه اآلهة تقتضي اتباع ال سً   رهو الالبلو ًالسبلم ًاتباع سبه  المؤمصه ، ًيدد تدم 

الذك  فهما سبق أ  المعتد بإجما يم ىم العرماء الذه  ىم ً  ة األصبهاء، ًإذا أجمعًا  رو أم  دهصي 

أالابيم الً هد م  هللا تعالو،  صدما يا : صًلو ما تًلو ًصالرو فهجب اتبا يم ًتح م مخالفتيم ًإال 

جيصم ًساءه مالهً ا ًأً  م  استد  بيذه اآلهة  رو حجهة اإلجماع اإلمام الشافعي  حمو هللا ًيد 

  .(1 ي أ الق آ   بلث م اه حتو ًال  إلو ىذ االستدال   حمو هللا تعالو

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ ًيددددددددا  تعددددددددالو: 

  .[ٖٗٔ آهة البق و:سً و ]  َّ مئزئ

ًاستد  العرماء  رو حجهة اإلجماع كذلك بيذه اآلهة؛ أل  الًسدط ىدً أفضد  شديء ًأ دلدو، 

ًيد جع  هللا ىدذه األمدة ًسدًطا ًجعريدم شديداء  ردو الصدا  ًال تقبد  إال شديادو العدد ، فدإذا أجمدع 

ً سدًلو ًال هجدًز مخالفتدو العرماء ًىم أى  العدالة ًالم ًءو  رو حكدم شد  ي، فيدً صقد  لحكدم 

ًالتجدداًز  صددو، بدد  ذلددك هعددد مدد  تدد ك العمدد  بيددذه اآلهددة ًال هجددًز تدد ك العمدد  بكتدداب هللا إذ إّ  

  .(2 الش هعة يد بصهه  رو كتاب هللا ًسصة  سًلو

  .ًم  األدلة التي احت  بيا العرماء  رو حجهة اإلجماع م  السصة المطي و

أً يدا : أمدة  -يدا : "إ  هللا ال هجمدع أمتدي  -هللا  رهدو ًسدرم الدرو  -   اب   م ، أ   سً  هللا 

  .(3  رو ضبللة، ًهد هللا مع الجما ة، ًم  شذ شذ إلو الصا " -الرو هللا  رهو ًسرم  -محمد 

                                                           

 . ٖٖ٘/ٕالبياج ، السبكي، ا8ٔ/ٕ، اإلسصًي، صياهة السً  7ٗ/ ٗ( ال ازي، المحالً  1 

 .8ٖ٘/ٕ، السبكي، اإلبياج 7ٕ٘/ٖ( الجالاص، الفالً  في األالً  2 

يا  األلبداصي الدحهح دً  ًمد  شدذ، ًجداء  صدد أحمدد  ٙٙٗ/ٗ –باب لزًم الجما ة  -كتاب الفت   –( الت مذي 3 

الدحهح لؽهد ه، ًجداء  برفظ  سأله هللا  ز ًج  ا  ال هجمع أمتي  رو ضبللة فأ طاصهيا( يا  شعهب األ صؤًط

 صد الحاكم بسصد الحهح    ابد  مسدعًد...  لد  هجمدع جما دة محمدد  ردو ضدبللة...( يدا  الحداكم ىدذا حددهث 

المسددتد ك  –الحدداكم  – الددحهح  رددو شدد ط مسددرم ًلددم هخ جدداه... ًيددا  الددذىبي بددالترخهص:  رددو شدد ط مسددرم

ٗ/ٕ٘٘. 
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ًالداللة في ىذا الحدهث أ  هللا ال هجمع األمة  رو ضبللة ًالعرماء ىم أفض  األمة ًخه تيا 

ًا  رو الضبل  أبددا ًاإلجمداع ىدً اتفداق كد   رمداء العالد   ردو ًىم أجد  ًأح ى أ  ال هجتمع

  .مسألة ش  هة؛ فكا  االجتماع  رو الخطأ ًالضبل  بعهدا    ساحتيم

الدرو هللا  رهدو يدا   سدً  هللا   خالد ب  ًىبا     أبي ذ  يدا : ًم  أدلة السصة كذلك ما جاء  

  .(1    صقو"م  فا ق الجما ة شب ا فقد خرع  بقة اإلسبلم م": ًسرم

في ىذا الحدهث ح مة مفا ية الجما ة، ًم  أً ق الجما ة إجماع  رماء المسرمه ،  :ووجه الداللة

   .(2 فم  خالؾ اإلجماع مع  رمو بو فيً  رو خط   ظهم؛ ألصو فا ق جما ة المسرمه 

ىدذه أخبدا  ظداى و مشديً و، يدد ً ده مد  جيداه مخترفدة، ًؼهد  جدابز أ  ... يا  الجالداص: "

تكً  كريا ًىما أً كذبا،  رو ما بهصا فهما سرؾ م  أخبا  المتًات ، ًيد كاصه مدع ذلدك شدابعة فدي 

 يد الالحابة: هحتجً  بيا في لزًم حجة اإلجماع، ًهد ً  الصا  إلهيا، ًلم هظي  م  أحد مصيم 

بالدحة إصكا  ذلك، ًال  ده، ًما كا  ىذا سدبهرو مد  األخبدا  فيدً فدي حهدز التدًات  المًجدب لرعردم 

  . (3 "...مخب ىا، ف به بما ذك صا م  الكتاب ًالسصة ًجًب حجهة اإلجماع

 ثالًثا: إمكانٌة حصول اإلجماع 

ًاإلجماع ممك  الًيًع  قبًل، ًله  ىصاك  مة ماصع مصو ًيد ًيع فدي الحقهقدة أمدا مد  حهدث 

ًهجمعًا  رو  العق  فم  المعقً  أ  هجتمع المجتيدً  في  ال  م  العالً  في مكا  هتفق  رهو،

مسألة ش  هة، ًيد ًيع ىذا، ًال هجاد  أحدد فدي ًيً دو، ًدلهد  ذلدك مدا الدصفو العرمداء فدي تتبدع مدا 

أجمع  رهو ًمم  تتبع اإلجماع اب  المصذ  ًاب  القطا  ًاب  حزم ًاب   بد الب  ًكا  الصدًًي ًابد  

ك كتب أخد ى فدي اإلجمداع، ، ًؼه ىم م  األبمة هصقرً  في كتبيم بعض ما أجمع  رهو ًىصا (4 يدامة

ًالشاىد مد  ىدذا ًيدًع اإلجمداع حقهقدة ًممد  اد دو  ددم ًيدًع اإلجمداع ًاسدتحالتو بعدض الشدهعة 

  .المصقًلة . ًاد اؤىم هصقض بما تم ذك ه سابقا ًبك  و مساب  اإلجماع(5 ًالصظام م  المعتزلة

                                                           

كتاب يتا  أىد  البؽدي  –، السص  الكب ى لربهيقي 8ٖ٘/ٗ – باب يت  الخًا ج -كتاب يت  الخًا ج  –( سص  أبي داًد 1 

ًشددعهب ،8ٖ٘/ٗفددي تعرهقددو  رددو سددص  أبددي داًد الددححو األلبدداصي  7٘ٔ/8 –بدداب الت ؼهددب فددي لددزًم الجما ددة  -

 ًجاء بألفاظ أخ ى فهو زهاداه. ٖٙٔ/7في تعرهقو  رو سص  أبي داًد  األ صؤًط،

 .ٖٗٗ/ٗمعالم السص   –الخطابي  (2 

 .ٕ٘ٙ/ٖالجالاص، الفالً  في األالً  ( 3 

( اب  المصذ  لو كتاب اإلجماع ًاب  القطا  كتاب اإليصاع في مساب  اإلجماع ًاب  حزم لو كتاب م اتدب اإلجمداع ًصقد  4 

 الصًًي اإلجماع في ش حو  رو مسرم ًفي كتابو المجمًع ًصق  اب  يدامة مساب  مجمع  رهيا في كتابو المؽصي.

 .ٕٕ٘/ٖتهسه  التح ه   -أمه  بادشاه ( 5 
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ًاإلمامهة، يا  إمام الح مه : فيً حجة ش  هة ًلم هخالؾ فهو ؼه  الصظام ... يا  الز كشي: "

أً  م  باح ب ده الصظام  م تابعو بعدض الد ًافض، أمدا اإلمامهدة فدالمعتب   صددىم يدً  اإلمدام 

دً  األمة ًالصظام هسًي به  يً  جمهع األمة ًبه  يً  آحادىا في جًاز الخطأ  رو الجمهع 

  .(1 "... حجة ًال ه ى في اإلجماع

طع  فهو العرماء، ًتكرمًا أصدو مدا طعد  فدي اإلجمداع إال لدهطع   ًالصظام ال هؤبو لخبلفو فرقد

  .في ىذا الده  ًاتيمًه بالزصدية

ًا رم أ  الصظام المذكً  ىً أبً إسحاق إب اىهم ب  سها  الصظام، كدا  ... يا  تاج الده  السبكي: "

مهددة مدد  هددصظم الخدد ز بسددًق البالدد و، ًكددا  هظيدد  اال تددزا  ًىددً الددذي هصسددب إلهددو الف يددة الصظا

المعتزلة، لكصو كا  زصدهًقا ًإصما أصك  اإلجماع لقالده الطع  في الش هعة. ًكذلك أصك  الخب  المتًات  

مع خ ًج  ًاتو    حد الحال  ىذا مع يًلو بأ  خب  الًاحدد يدد هفهدد العردم، فأ جدب ليدذا الخدذال  

هث  رو التًحهد، ًإصما أظيد  ًأصك  القها  كما سهأتي، ًك  ذلك زصدية لعصو هللا ًلو كتاب صال  الت ر

  . (2 "...المطي و اال تزا  خًًفا م  سهؾ الش ع، ًلو فضابح  دهدو ًأك  ىا طع  في الش هعة

ًذىب جميً  العرماء إلو ًيًع اإلجماع مطرًقا في أي  ال  مد  العالدً  ًذكد  المسداب  

  . (3 ياالف  هة ًاإلجماع  رهيا، إذ إ  المساب  الض ً هة يد اصعقد اإلجماع  ره

اخترفًا في تالً  اتفاق أى  الح  ًالعقد  رو حكم ًاحد ؼه  معرًم بالضد ً و ... يا  اآلمدي: "

  .(4 "...فأ بتو األك  ً  ًصفاه األيرً 

ًيد هتمسك البعض فهما صق     اإلمام أحمد بقًلدو: "مد  اد دو اإلجمداع فقدد كدذب لعد  الصدا  يدد 

  . (5 اخترفًا"

 ًيد أجهب    يً  أحمد ب  حصب  في ىذا إجاباه  دو، ًمصيا: 

  .(6 أصو يا  ذلك ً  ا ًله  حكما ه تضهو ًدله  ذلك أصو كا  هحت  باإلجماع -ٔ

أصو يا  ذلك فهم  كا  هدد ي ًيدًع اإلجمداع  ردو يدً  مد  ؼهد   مددو ًال دلهد  بد  لريدًى  -ٕ

  .(7 الظ  ًلصال  يًلو ًه د األحادهث الالحهحة ال ابتة لمج د

                                                           

 .9ٓٗ/ٖ( الز كشي، البح  المحهط 1 

 .ٖٖ٘/ٕ( السبكي، اإلبياج 2 

 .( الالفحة السابقة٘(  ىامش  3 

 .8ٕٔ/ٔ( اآلمدي، األحكام 4 

 .ٕٙ٘ٔ/ٗ، ًالم داًي، التحبه   رو التح ه  8ٖ، ًاب  تهمهة، المسًدو 89ٗ/ٖ( الز كشي، البح  المحهط 5 

 . ٕٙ٘ٔ/ٗ، ًالم داًي، التحبه   رو التح ه  8ٖ، ًاب  تهمهة، المسًدو 89ٗ/ٖ( الز كشي، البح  المحهط 6 

 . ٕٙ٘ٔ/ٗ، ًالم داًي، التحبه   رو التح ه  8ٖ، ًاب  تهمهة، المسًدو 89ٗ/ٖ( الز كشي، البح  المحهط 7 
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ًلده  مد اده بيدذا اسدتبعاد ًجدًد اإلجمداع، ًلكد  أحمدد ًأبمدة "... ًلقد به  ذلك اب  القهم، فقدا : 

الحدهث برًا بم  كا  ه د  رهيم السصة الالحهحة بإجماع الصا   رو خبلفيا، فبه  الشافعي ًأحمدد 

ة ال بهع  صو ما ال هعرم أ  ىذه الد ًى كذب، ًأصو ال هجًز  د السص  بم ريا، يا  الشافعي في  ًاه

  . (1 "...فهو صزاع له  إجماً ا

 ؟ً صد ًيًع اإلجماع ى  همك  مع فتو ًاالطبلع  رهو

ًيع الخبلؾ في مع فة اإلجماع حه  حالًلو؛ فالجميً  صعدم مد  الممكد  مع فتدو ًاالطدبلع 

الالدحابة ك د   رهو، ًله  ىصاك ما همصع ذلك، ًمصيم م  يهده بعال  الالحابة فقط إذ إ  بعد  الد  

 . (2 الصا  ًطبلب العرم ًتف ق العرماء بالبردا  فهستحه  مع فة أيًا  ك  المجتيده  في مسألة بعهصيا

ًحذ  العرماء م  مخالفة اإلجماع ًالتياً  في مسابرو، ذلك أ  اإلجماع إصما بصي  رو أالدً  

ص جمهدع  رمداء  الد  الش هعة ًالصالًص المتعددو م  الكتاب ًالسصة ًاتفق  رو فيم ىدذه الصالدً

محدد فكا  الحجة في ذلك الصالًص الش  هة ًالفيم الًاحد لترك الصالًص ببل خبلؾ بهصيم، ًصدص 

  . (3 بخبلفو  رو ذلك جميً  األالًلهً  أ  اإلجماع حجة ًال هجًز مخالفتو ًالعم 

ا ج اإلجماع حجدة شد  هة هجدب العمد  بدو  ردو كد  مسدرم خبلًفدا لرشدهعة ًالخدً... يا  اآلمدي: "

  . (4 ًالصظام م  المعتزلة ًيد احت  أى  الحق في ذلك بالكتاب ًالسصة ًالمعقً "

 رابًعا: رد الحدٌث إذا انعقد اإلجماع على عدم العمل به 

ًصددص العرمدداء  رددو أ  اإلجمدداع إذا اصعقددد  رددو  دددم العمدد  بالحدددهث فددبل هجددًز العمدد  بددو، 

العرماء إذا أجمعًا  رو  دم العم  بالحدهث هكدً  فداللة اإلجماع أيًى م  داللة الحدهث، ذلك أ  

ًم  ترك األسباب: إما أ  هكً  الحدهث ال هعم  بظاى ه فأجمعًا  رو  .ذلك لسبب ًاضح ال هح

تأًهرو، أً أصو مصسًخ ًيد ًيع اإلجماع  رو صسخو؛ ألصو له  ك  حدهث مصسًخ ًيع اإلجماع  رو 

مصسدًًخا بد  ا تقدو إلدو د جدة أ ردو، ًىدً اصعقداد صسخو فذك  بعدم العمد  بدو إجما دا لده  لكًصدو 

  .اإلجماع  رو  دم العم  بو أً خاص بأحد أالحاب الصبي فكا  ًايعة  ه 

يا  الشه ازي: "... إذا  ًى الخب   قة  د بدأمً ... ًال الدث أ  هخدالؾ اإلجمداع فهسدتد  بدو  ردو أصدو 

  . (5 خبلفو" ًخ ًتجمع األمة  رومصسًخ أً ال أال  لو؛ ألصو ال هجًز أ  هكً  الحهًحا ؼه  مصس

                                                           

 .ٕٔٙ( مختال  الالًا ق الم سرة 1 

، أالدددً  8ٖٕ/ٔ/ ٕ، المحالدددً  8٘ٔ/ ٔالمستالدددفو  ، 7ٕٓ/ ٔ، ًالب ىدددا  ٖٕٓ/ ٕفدددي اإلحكدددام  اآلمددددي( 2 

 .ٖٖٔ/ ٔالس خسي 

 ٓٗٗ/ٗ، ًالز كشي، البح  المحهط ٕٗٔ/ٕ، ًاب  الصجا ، ش ح الكًكب المصه  ٖ٘ٔ/ٗ( ال ازي، المحالً  3 

 .8ٗٔ/ٔ( اآلمدي، اإلحكام 4 

، ٔ،مٕ(، ط8ٕ  اللمبع فبً أصبول الفقبهىـ( 7ٙٗ ازي  المتًفو: ( الشه ازي، إب اىهم ب   ري ب  هًسؾ الشه5 

  ىـ. ٕٗٗٔ -م  ٖٕٓٓ العرمهة،  دا  الكتب 
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ًكذلك صبدو  ردو ىدذا األمد  الز كشدي، ًىدً أ  الحددهث هد د مد  جيدة المدت  ألسدباب فدذك  مصيدا 

  .مخالفة إجماع األمة ًالالحابة

ًال مخالفا إلجماع األمة ًالالحابة فإ  كا  بخدبلؾ ذلدك فيدً ... فقا  في ش ًط يبً  الحدهث: "

 . (1 حكمو"إما ؼرط م  ال اًي أً مصسًخ 

ًصق  الجالاص االتفاق  ردو  د الحددهث باإلجمداع؛ ألصدو هسدع  د خبد  الًاحدد ًأمدا اإلجمداع فدبل 

  .هسع  ده أل  اإلجماع فيم جمهع العرماء ًىم ال هتفقً   رو خطأ أً ضبل 

ًله  أحد م  أى  العرم ه ى خب  الًاحد مقددًما  ردو اإلجمداع، بد  اإلجمداع ... يا  الجالاص: "

مداع ًال هد د اإلجمداع ًهد   رو ذلك أ  خب  الًاحد هد د باإلج .خب  الًاحد  صد الجمهع أًلو م 

إجمدا يم  ردو الخبد  ًأجمع الفقيداء  ردو خبلفدو فقضدو ...  - م ذك  أم رة ًيا  - بخب  الًاحد...

 .فإ  اإلجماع ال هجًز ًيًع الخطأ فهدو، ًهجدًز ًيدًع الخطدأ فدي خبد  الًاحدد ًكا  أًلو مصو...

صا أ  اإلجماع إذا ًافق خب  الًاحد كا  ىدً المًجدب لرعمد  بالدحة الخبد  ال الخبد  بداصف اده، فعرم

  . (2 ًهاله  اإلجماع ياضها باستقامتو ًالحة مخ جو"

ًيا  الجًهصي في الب ىا  ما فحًاه أ  اإلجمداع هقددم  ردو خبد  الًاحدد، ًكدذلك هقددم  ردو الخبد  

ًلكد ، يددد هقددع الخطددأ فددي الحدددهث مدد   .خطددأ ًضددبل  المتدًات  إ  ًيددع أل  األمددة ال تجتمددع  رددو

  . (3 ال اًي أً فيم المت  أً أ  ه اد مصو ؼه  ظاى ه

ًذك  الؽزالي أ  الخب  إذا خالؾ إجماع الالحابة، فهقدم اإلجماع  رو الخب ؛ أل  اإلجمداع أيدًى 

  .(4 الخب  فالخب  ممك  أ  هكً  فهو خطأ م  ال اًي أً أصو مصسًخ أً ؼه  ذلك

هجب  رو المجتيد فدي كد  مسدألة أ  هد د ... ًيا  الؽزالي مؤكًدا  رو ىذا الذي تم ذك ه ًبهاصو: "

صظ ه إلو الصفي األالري يب  ً ًد الش ع  م هبحث    األدلة السمعهة المؽهد و، فهصظد  أً  شديء 

لصسددخ فدي اإلجمدداع فدإ  ًجددد فدي المسددألة إجماً دا تدد ك الصظد  فددي الكتداب ًالسددصة، فإصيمدا هقددببل  ا

ًاإلجماع ال هقبرو فاإلجماع  رو خبلؾ ما في الكتاب ًالسصة دلهد  يداطع  ردو الصسدخ إذ ال تجتمدع 

  . (5 "...األمة  رو الخطأ

                                                           

 .98ٖ/ٖ( الز كشي، البح  المحهط 1 

 .77ٔ/ٔ( الجالاص، الفالً  في األالً  2 

الدبلح ، ٕم ،ٔ(، ط7ٙٓ/ٕ  البرهبان فبً أصبول الفقبهىـ(،  78ٗ   (  بد المرك ب   بد هللا ب  هًسؾ الجًهصي3 

 .م997ٔ-ىـ8ٔٗٔلبصا ،  –العرمهة به ًه  دا  الكتب ب  محمد ب   ًهضة، 

 .7٘( الؽزالي، المستالفو 4 

 .7ٖ٘( الؽزالي، المستالفو 5 
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هقدم ما كا  دله  أالرو اإلجماع  رو ما كدا  دلهد  أالدرو الدصص؛ أل  الدصص ... ًيا  الشًكاصي: "

  . (1 "...هقب  التخالهص، ًالتأًه ، ًالصسخ، ًاإلجماع ال هقبريا

 ًمما هجد  التصبهو لو أ  داللة اإلجماع اخترؾ فهيا العرماء  رو يًله ، ىما: 

فذىب الجميً   رو أصيا داللة يطعهة ًال تجًز مخالفتيا إذ إ  اإلجمداع ىدً اتفداق  رمداء  الد   

  .معه ، ًىم  دد جم فهبعد أً هستحه  الخطأ بيذه الك  و ًىؤالء الجما ة م  العرماء

اآلخ ً  ًىم يرة أ  داللة اإلجماع ظصهة ال يطعهة مع يًليم بعددم جدًاز مخالفدة اإلجمداع، ًذىب 

  . (2 ًأصو حجة ال هسًغ مخالفتو ًإ  كا  ظصي الداللة

ًيد ذىب بعض العرماء  رو تقدهم الصص  رو اإلجماع، ًمصيم: ابد  القدهم، إال أ  المشديً  ًالدذي 

؛ أل  الصص إذا كا  يطعي ال بًه، فيً ظصي الداللة ًأمدا الجميً  تقدهم اإلجماع  رو الصص  رهو 

ًكذلك، مما هصبؽي أ  هعرم أ   .يطعي ال بًه يطعي الداللة فهقدم القطعي  رو الظصي اإلجماع فيً 

المستصد ىً صص م  كتاب هللا أً سصة  سًلو أً فيم لصالًص  دو، ًىي  اإلجماع لو مستصد، ًىذا 

بدداليًى ًالتشدديي بدد  مددا ًيددع اإلجمدداع مددصيم إال بعددد التأمدد   هقًلددً   القا دددو الفقيهددة ًالعرمدداء ال

في يضهة ما ًاصعقد  رهيا اإلجماع؛ فرذلك هقددم  ًالد اسة العمهقة الح ه ة،  م تم الخ ًج بالخبلالة 

  .الالًاب، ًهللا أ رم اإلجماع  رو الصص  رو ما تم بهاصو ًذك ه ًتفالهرو ًىً 

 المطلب األول

  العمل بالحدٌث لمخالفة اإلجماع له فً العبادات  من تطبٌقات ترك 

تم تخالهص ىذا المطرب لرتطبهقاه التي ت ك فهيدا العمد  بالحددهث ًاصعقداد اإلجمداع  ردو خبلفدو، 

ًتم البها  في المبحث السابق أ  اإلجماع لو مستصد، ًله  ىصاك م  إجماع ببل مستصد؛ أل  العرماء 

إذا اصعقد اإلجماع فبل هجًز مخالفتو، ًم  ً د لرصص أً القها إصما هكً  إجما يم م  حهث االستصا

األم رة التي سهم   الباحث  رهيا في العباداه مسألة  دد التكبه اه في الدبلو الجصدازو، ًذلدك مد  

خبل  ذك  بعض األحادهث الصبًهة التي تظي   دد تكبه اه الصبي  رو الجصابز ًكهدؾ أ  اإلجمداع 

 ت ك بايي ال ًاهاه ًاألحادهث، ىي: يد اصعقد  رو  دد معه  ً

  

                                                           

 78ٕ/ٕ( الشًكاصي، إ شاد الفحً  1 

 9ٕٓ/ٔ، الشًكاصي، ا شاد الفحً  9ٖٗ/ٖ( الز كشي، البح  المحهط 2 
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 التطبٌق األول

 عدد التكبٌرات فً صالة الجنازة

    م ً ب  م و،     بد ال حم  ب  أبي لهرو، يا : كا  زهدد هكبد   ردو جصابزصدا أ بًعدا، ًإصدو 

  . (1 هكب ىا" -الرو هللا  رهو ًسرم  -كب   رو جصازو خمًسا، فسألتو فقا : "كا   سً  هللا 

أ   سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم كا  هكب   ردو الجصدازو خمد  تكبهد اه أً أ بدع  الداللة:وجه 

 .(2 تكبه اه

 -سمعه  طاء ب  أبي  بداح، هحددث،  د  ابد   بدا ، أ   سدً  هللاً]   [ صافع ب   م ، يا : 

،  دم أ بًعدا الرو  رو يترو أحد، فكبد   ردهيم تسدًعا تسدًعا،  دم سدبًعا سدبًعا"  –الرو هللا  رهو ًسرم 

  .(4 ًيا  اليه مي: "إسصاده حس "  (3 أ بًعا حتو لحق با   ز ًج "

أ   سددً  هللا  رهددو الالددبلو ًالسددبلم كبدد  فددي الددبلو الجصددازو تسددع تكبهدد اه ًسددبع  وجببه الداللببة:

 .(5 تكبه اه ًأ بع تكبه اه

أم  هًم أحدد " –الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  -ما  ضي هللا  صي -ً    بد هللا ب  الزبه 

بحمزو فسجي بب ده  م الرو  رهو، فكبد  تسدع تكبهد اه،  دم أتدي بدالقترو هالدفً ، ًهالدري  ردهيم 

   .(6 "ً رهو معيم

  .(7 أ   سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم كب   رو الجصازو تسع تكبه اه وجه الداللة:

الدرو هللا  رهدو  -ففي ىذه األحادهث أ  الصبي كب  أ بًعا ًسًتا ًسبًعا ًتسًعا، ًأك د  أحادهدث الصبدي 

  .أصو كب   رو الجصازو أ بًعا، ًم  ترك األحادهث ما  ًاه البخا ي ًمسرم -ًسرم 

  

                                                           

 .7ٕ يم الحدهث  – 9٘ٙ/ٕ -الالبلو  رو القب باب  –كتاب الجصابز  –(  ًاه مسرم 1 

 .9ٖٖ/ٙالتميهد  –اب   بد الب   (2 

 .ٕٓٗٔٔ يم الحدهث  -7ٗٔ/ٔٔ(  ًاه الطب اصي، المعجم الكبه  3 

 ٖ٘/ٖ( اليه مي، مجمع الزًابد 4 

 .8ٖٔ/ٙش ح سص  أبي داًد  –العهصي  (5 

 .ٕٔٗ/7إسصاده حس  حاشهة مسصد أحمد  ، ًيا  شعهب األ صؤًطٖٓ٘/ٔ( الطحاًي، ش ح معصي األ ا  6 

 .٘٘ٔ/8 مدو القا ي  –العهصي  (7 
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 –الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  - ضي هللا  صو  -   أبي ى ه و  (1    سعهد ب  المسهب

صعددو الصجاشددي فددي الهددًم الددذي مدداه فهددو ًخدد ج بيددم إلددو المالددرو فالددؾ بيددم ًكبدد   رهددو أ بددع "

 . (2 "تكبه اه

 .(3 أ   سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم كب   رو الجصازو أ بع تكبه اه وجه الداللة:

الدرو  ردو يبد  بعدد مدا دفد  فكبد   رهدو "  –الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ً   الشدعبي أ   سدً  هللا 

ىدذا لفدظ حددهث  .يا : الشهباصي، فقره لرشعبي: م  حد ك بيذا يا  ال قة  بدد هللا بد   بدا  ."أ بًعا

إلدو يبد   طدب فالدرو  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -اصتيو  سً  هللا "حس  ًفو  ًاهة اب  صمه  يا  

  . (4 يره لعام  م  حد ك يا  ال قة م  شيده اب   با  ." رهو ًالفًا خرفو ًكب  أ بًعا

ًفي ىذه األحادهث المخترفة في  دد التكبه اه به  التسدع ًالسدبع ًالخمد ، اصعقدد اإلجمداع 

 رو التكبه  أ بعا ً ددم العمد  بمدا جداء مد  االحادهدث بدأ  هكبد  أك د  مد  أ بدع تكبهد اه، ًصقد  

كاصًا  -م  ضي هللا  صي -ًيد ذك صا أ  الالحابة ... اإلجماع  دد م  العرماء، يا  اب   بد الب : "

هخترفً  في التكبه   رو الجصابز م  سبع إلو  بلث ًيد  ًي    بعضيم تسدع تكبهد اه  دم اصعقدد 

  . (5 "...اإلجماع بعد ذلك  رو أ بع

ًيدد كدا  لدبعض الالدحابة ًؼهد ىم خدبلؾ فدي أ  التكبهد  المشد ًع خمد  أم ... ًيا  الصًًي: "

آل   رو أصو أ بع تكبه اه ببل زهادو ًال أ بع أم ؼه  ذلك  م اصق ض ذلك الخبلؾ ًأجمعه األمة ا

  .(6 "...صقص

ًذك  الس خسي أ  األم  استق   رو أ بع تكبه اه، ًكا  ىذا آخ  فع  لرصبي  رهو الالبلو 

إال أ  اب  أبي لهردي كدا  هكبد  خمًسدا؛ ألصدو كدا  هجعد  التكبهد و األًلدو لئلحد ام  دم هعدد  .ًالسبلم

  . (7 بعدىا أ بع تكبه اه

                                                           

 ًسدهد المدهصدة، أىد   دالم المخزًمدي، الق شدي، محمدد أبدً العردم، اإلمدام، الق شدي حدز  بد  المسدهب ب  سعهد (1 

 ٕٕٗ/7سه  أ بلم الصببلء  –الذىبي  - صو هللا  ضي-  م  خبلفة م  مضتا لسصته : زماصو ًلد في التابعه 

 7ٗٗ/ٔ -باب التكبه   رو الجصازو أ بعا –الجصابز  –(  ًاه البخا ي 2 

 ٖٗٔ/ٖش حو  رو البخا ي  –اب  بطا   (3 

 ٘٘/ٖ -باب التكبه   رو الجصازو -كتاب الجصابز  –(  ًاه مسرم 4 

 ٖٔ/ٖ( اب   بد الب ، االستذكا  5 

 ٖٕٓ/٘( الصًًي، المجمًع ش ح الميذب 6 

 ٖٔٔ/ٕ( الس خسي، المبسًط 7 
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 م  ب  الخطاب الصا   رو أ بع تكبه اه لما  أى اختبلفيم ًتف ييم، فد أى أ   ًلقد جمع

 -م  الخه  جمع الصا   ردو فعد  ًاحدد؛ أل  التفد ق هدً ث الضدعؾ، ًإ  تفد ق أالدحاب الصبدي 

  .فم  سهأتي بعدىم سهكً  أشد تف ًيا مصيم - رهو الالبلو ًالسبلم

كداصًا هكبد ً  " األسدي    أبدي ًابد  يدا :   ًى البهيقي    سفها  يا : حد صي  ام  ب  شقهق

سددبًعا ًخمًسدا ًسددًتا أً يددا  أ بًعددا فجمددع  مدد  بدد   -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  - ردو  يددد  سددً  هللا 

فأخب  ك   جد  بمدا  أى  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أالحاب  سً  هللا  - ضي هللا  صو  -الخطاب 

أطً  الالدبلو، ً ًاه ًكهدع  د  سدفها ،  ردو أ بدع تكبهد اه كد - ضدي هللا  صدو  -فجمعيم  م  

فقا : أ بًعا مكا  سًتا، ًفهما  ًى ًكهع    مسع      بد المرك ب  إها  الشهباصي    إب اىهم، 

في بهه أبدي مسدعًد األصالدا ي فدأجمعًا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -يا : اجتمع أالحاب  سً  هللا 

  .(1 "أ  التكبه   رو الجصازو أ بع

اسدتق   صددىم أمد  التكبهد اه  ردو أ بدع  -م ضي هللا  دصي -ًفي ىذا بها  م  أ  الالحابة 

تكبه اه، ًأ  الالحابة أجمعًا  رو أ بع تكبه اه ًىذا اإلجماع هرزم مصو ت ك العمد  بال ًاهداه 

  .التي جاءه فهيا الزهادو  رو أ بع تكبه اه، ًهللا أ رم

يم كاصًا هكب ً  أك   م  أ بدع، ًلعد  ذلدك كدا  ًلك  يد صق      دد م  أالحاب الصبي أص

ً ًى بد  المصدذ   د  بد  ... يدا  ابد  حجد : " .يب  جمع  م  ليم ًإجما يم  رو أ بع تكبه اه

مسعًد أصو الرو  رو جصازو  ج  م  بصي أسد فكب  خمًسا، ً ًى ب  المصذ  ًؼه ه     رو أصو 

و سداب  الصدا  أ بًعدا ً ًى أهًضدا بإسدصاد كا  هكب   رو أى  بد  سًتا ً رو الالحابة خًمسدا ً رد

  .(2 "...الحهح    أبي معبد يا  الرهه خرؾ ب   با   رو جصازو فكب   بلً ا

ًهتبه  مما سبق أ   ددد التكبهد اه فدي الدبلو الجصدازو أ بًعدا فقدط، ًال هجدًز الزهدادو  ردو 

ة يطعهة ًداللتو يطعهة أ بع الصعقاد اإلجماع  رو ذلك، ًال هح  مخالفة اإلجماع؛ أل  اإلجماع حج

بخبلؾ داللة الحددهث الدذي خدالؾ اإلجمداع فدإ  الداللدة فهدو ظصهدة ًالقطعدي هقددم  ردو الظصدي بدبل 

 .صزاع، ًهللا أ رم

  

                                                           

باب ما هستد  بو  رو أ  أك د  الالدحابة اجتمعدًا  ردو أ بدع ً أى  -كتاب الجصابز  –( البهيقي، السص  الكب ى 1 

 ٕٕٓ/ٖيا  اب  حج  إسصاده حس   ،9ٗ7ٙ يم الحدهث  – 7ٖ/ٗ -بعضيم الزهادو مصسًخة

 ٕٕٓ/ٖ( اب  حج ، فتح البا ي 2 
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 التطبٌق الثانً

 فً مسللة من زكاة اإلبل

ًم  التطبهقاه  رو ت ك العم  بالحدهث الصعقاد اإلجماع  رو  ددم العمد  مسدألة فدي زكداو 

ًيد جاء في الحددهث الدذي  .أ  األال  في زكاو اإلب  أ  ك   دد معه  لو زكاو معهصةاإلب ، ًىي 

 - ضدي هللا  صدو  - ًاه البخا ي ]    [  مامة ب   بدد هللا بد  أصد  أ  أصسدا حد دو: "أ  أبدا بكد  

  .كتب لو ىذا الكتاب لما ًجيو إلو البح ه 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ردو المسدرمه  ًالتدي  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ىذه ف هضة الالدية التي ف ض  سدً  هللا 

أم  هللا بيا  سًلو فم  سأليا م  المسرمه   رو ًجييا فرهعطيا ًم  سب  فًييا فبل هعط في أ بع 

ً ش ه  م  اإلب  فما دًصيا م  الؽصم م  ك  خمد  شداو، فدإذا برؽده خمًسدا ً شد ه  إلدو خمد  

ففهيا بصه مخاض أص و فإذا برؽه سًتا ً بل ه  إلو خم  ًأ بعده ، ففهيدا بصده لبدً  أص دو ً بل ه  

فإذا برؽه سًتا ًأ بعه  إلدو سدته ، ففهيدا حقدة ط ًيدة الجمد  فدإذا برؽده ًاحدد ًسدته  إلدو خمد  

سًتا ًسبعه  إلو تسعه  ففهيا بصه لبً ، فإذا برؽه إحددى  -هعصي  -ًسبعه  ففهيا جذ ة فإذا برؽه 

سعه  إلو  ش ه  ًمابة ففهيا حقتدا  ط ًيتدا الجمد ، فدإذا زاده  ردو  شد ه  ًمابدة ففدي كد  ًت

أ بعه  بصه لبً  ًفي ك  خمسه  حقة ًم  لم هك  معو إال أ بع م  اإلب  فره  فهيا الدية إال أ  

 . (2   (1 "...هشاء  بيا فإذا برؽه خمسا م  اإلب  ففهيا شاو

البخا ي أصالبة زكاو اإلب  ًالم اد الحددهث  صدو فهيدا ىدً يًلدو ًفي ىذا الحدهث الذي  ًاه 

إذا برؽه اإلب  خمًسا ً ش ه  إلو خم  ً بل ه  ففهيا بصه مخاض فصالاب الخمسة ً ش ه  م  

ًلكد ، جداء فدي حددهث آخد  الدححو العرمداء ًىدً أ   .اإلب  بصه مخداض؛ ًىدي التدي أتمده سدصة

 .ؽصم ًله  بصه مخاضصالاب خمسة ً ش ه  م  اإلب  فهو خمسة م  ال

الدرو هللا  -يدا  زىهد  أحسدبو  د  الصبدي  - ضي هللا  صدو -   الحا ث األ ً ،     ري 

ًفددي خمدد  ً شدد ه  خمسددة مدد  الؽددصم، فددإذا زاده ًاحدددو ففهيددا ابصددة ... أصددو يددا : " - رهددو ًسددرم 

 . (3 "...مخاض، فإ  لم تك  بصه مخاض، فاب  لبً  ذك  إلو خم  ً بل ه 

                                                           

 .8ٖٙٔ يم الحدهث  -7ٕ٘/ٕ –باب زكاو الؽصم  –كتاب الزكاو  –(  ًاه البخا ي 1 

( ًبصه المخاض: ىي التي أتمه سصة، ًبصه الربً : ىي التي أتمه سصته ، ًالحقة: ىي التي أتمه  بلث سصه ، 2 

 .8ٕٙ/ٖالفقو اإلسبلمي ًأدلتو  –الزحهري  – ًالجذ ة: ىي التي أتمه أ بع سصه 

يدا  األلبداصي الدحهح ًيدا   ،7ٗ٘ٔ يدم الحددهث  -99/ٕ –باب زكاو السابمة  -او كتاب الزك –( سص  أبي داًد 3 

 .شعهب األ صؤًط حس 
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  هخب  أ  الزكاو في اإلب  في خم  ً ش ه  بصه مخاض ًالحدهث ال اصي فهدو فالحدهث األً

أ  خمًسا ً ش ه  م  اإلب  فهيا خم  م  الؽصم؛ فالتعا ض ظاى  به  ال ًاهته ، ب  ًهمك  الجمع 

حهددث تقددً  هجددًز إخدد اج ىددذا أً ىددذا، حسددبما هتهسدد  لرمزكددي. ًلكدد ، اصعقددد اإلجمدداع  رددو العمدد  

ًالمسدتد ك  حهح البخا ي ًت ك العم  بال ًاهة التي جداءه فدي سدص  أبدي داًدبال ًاهة التي في ال

  . رو الالحهحه  ًسص  البهيقي ب  ًصص األبمة  رو ًيًع اإلجماع  رو العم  ب ًاهة البخا ي

 ذك  العرماء الذه  صقرًا اإلجماع  رو العم  بأ  زكاو خم  ً ش ه  م  اإلب  بصه مخاض. 

... بعدما ساق الحدهث الذي فهو ًفي خم   ش ه  م  اإلب  خمد  شدهاه: "يا  البهيقي في السص  

  . (1 "...ًفي ك ه  م  ال ًاهاه  صو في خم  ً ش ه  خم  شهاه ًيد أجمعًا  رو ت ك القً  بو

حدهث  االم ب  ضم و كبلم مت ًك باإلجماع ؼهد  مدأخًذ بدو فدي يدً  أحدد ... ًيا  الخطابي: "

  . (2 "...خم  ً ش ه  م  اإلب  خم  شهاه م  العرماء ًىً أصو يا  في

  . (3 في خم  ً ش ه   بصه مخاض("لقطا : "ًأجمع أى  العرم  رو أ ... ًيا  اب  ا

  .(5 ًكذلك مم  صق  اإلجماع الس خسي  (4 ًصق  اإلجماع اب  يدامة

 فيدؤالء جمرددة مد  العرمدداء صقردًا اإلجمدداع  ردو العمدد  بالحددهث الددذي  ًاه البخدا ي، ًتدد ك

ًظي  م  خبل  مسألة الزكاو ًالتكبه   رو الجصابز أك   م  أ بع تكبه اه  .بالحدهث اآلخ  العم  

الحدهث الالحهح ما هت ك العم  بدو الصعقداد اإلجمداع  ردو خبلفدو، ً ردو ىدذا فدبل بدد  أ  ىصاك م  

ال بدد لم  أ اد هفتي أ  ال هعتمد  رو الحدهث ًحده ب   رو مدا جد ى  رهدو العمد  مد  الحددهث، ً

  .م  اال تصاء بكتب اإلجماع كهبل هقع المفتي بالقً  بخبلؾ اإلجماع، ًهللا أ رم

  

                                                           

 - ضددي هللا  صددو  -بدداب ذكدد   ًاهددة  االددم بدد  ضددم و  دد   رددي  -كتدداب الزكدداو  –السددص  الكبدد ى  -( البهيقددي1 

 .9ٖ/ٗ -بخبلؾ ما مضو في خم  ً ش ه  م  اإلب  

 .ٕٕ/ٕ( الخطابي، معالم السص  2 

ىدـ( 8ٕٙ( اب  القطا ،  ري ب  محمد ب   بد المرك الكتامي الحمه ي الفاسي، أبً الحس  اب  القطا   المتًفو: 3 

لرطبا دة ًالصشد ،  ، حسد  فدًزي الالدعهدي، الفدا ًق الحده دةٕ، مٔ(، طٖٕٓ/ٔاإلجمداع   اإليصاع فدي مسداب  

 .مٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔ

 .ٖٙٗ/ٕ( اب  يدامة، المؽصي 4 

 .8ٕٙ/ٕالمبسًط ( الس خسي، 5 
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 المطلب الثانً

  من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث لمخالفة اإلجماع له فً المعامالت  

الكبلم في ىذا المطرب سهكً  في تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث الصعقداد اإلجمداع  ردو تد ك 

المعامبله بالمعصو األ م،  رًما أ  األحادهث الالحهحة التي اصعقد اإلجماع  رو تد ك العم  بو في 

العم  بيا ىي أحادهث يرهرة؛ ذلك أ  اصعقاد اإلجماع مستصده في الؽالب الصص ًالصالًص الصبًهة ال 

ًلكد ، إذا أجمدع العرمداء  ردو صسدخ حددهث مدا فهكدً   د الحددهث بسدبب اإلجمداع؛ أل   .تتعا ض

جماع أيًى في الداللة م   بًه الصسدخ ًاإلجمداع معتبد ، ًال هسدتطهع مد   ردم اإلجمداع  بًه اإل

ًحكمو مخالفتو إال أ  في  بًه صسخ بعض األحادهث صزاع فره  ك  العرماء تم االتفاق مصيم  ردو 

صسخ حدهث معه  ب  االختبلؾ بهصيم ًايع، ًم  التطبهقاه  رو اصعقاد اإلجماع  رو العم  بخبلؾ 

هث يت  شا ب الخم  في ال ال ة ًجاء في  ًاهاه أخ ى القت  في ال ابعة فقد ذك  ؼهد  ًاحدد الحد

ًيا  بعضيم إ   .م  العرماء  رو ًيًع اإلجماع  رو  دم يت  شا ب الخم  في ال ال ة أً ال ابعة

  . (1 ىذا مصًط بالمالرحة ًم ده لًلي األم 

 التطبٌق األول

 قتل شارب الخمر فً الرابعة

 ذك  الحدهث الذي جاء فهو يت  شا ب الخم  في ال ابعة 

الرو هللا  رهو يا : يا   سً  هللا  - ما ضي هللا  صي -    بد ال حم  ب  أبي صعم    اب   م  

  . (2 م  ش ب الخم  فاجردًه فإ  ش ب فاجردًه فإ  ش ب فاجردًه فإ  ش ب فايترًه"": ًسرم

  .بقت  شا ب الخم  بعد ال ابعة - الالبلو ًالسبلم  رهو -األم  م  الصبي وجه الداللة: 

يدا : "مد   -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ً   سيه  ب  أبي الالح    أبهو    أبي ى ه و أ  الصبدي  

  . (3 ش ب الخم  فاجردًه  م إذا ش ب فاجردًه  م إذا ش ب فاجردًه  م إذا ش ب في ال ابعة فايترًه"

 .(4  رهو الالبلو ًالسبلم بقت  شا ب الخم  بعد ال ابعةاألم  م  الصبي وجه الداللة: 

                                                           

 .ٕٓ( اب  القهم، الط ق الحكمهة 1 

حهح  رو ش ط ًيا  الحاكم ىذا حدهث ال، 8ٔٔٗ يم الحدهث  -ٖٔٗ/ٗ( الحاكم، المستد ك  رو الالحهحه ، 2 
 .الشهخه  ًلم هخ جاه

   .ًيا  الذىبي في الترخهص:  رو ش ط البخا ي ًمسرم

يدا   ،7ٗٗ8 يدم الحددهث  -8ٕٓ/ٕ - ضدي هللا  صدو  -مسدصد أبدي ى هد و  –مسصد المك  ه   – المسصد - ( أحمد3 

 .شعهب األ صؤًط إسصاده الحهح  رو ش ط مسرم

 .79/ٕٔفتح البا ي  –اب  حج   (4 



 

 

117 

الدرو هللا  رهدو  -ً   مؽه و     بد ال حم  ب  أبي صعم    ب   م  ًصف  مد  أالدحاب محمدد 

م  ش ب الخم  فاجردًه  م إ  ش ب فاجرددًه ": الرو هللا  رهو ًسرميا   سً  هللا يالًا:  -ًسرم 

 . (1  م إ  ش ب فاجردًه  م إ  ش ب فايترًه"

ًفي ىذه ال ًاهاه تم التال هح فهيا م   سً  هللا  رهدو الالدبلو ًالسدبلم أ  شدا ب الخمد  

في ال ابعة هقتد ، ًأك د  ال ًاهداه  ردو أ  مد  شد ب الخمد  فدي ال ابعدة هقتد  ال مد  شد بيا فدي 

ال ال ة، ًكدذلك جداء  صدد الحداكم فدي المسدتد ك أ  الصبدي لدم هقتد  بعدد ال ابعدة  د  سديه  بد  أبدي 

مد  " يدا :  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -أ  الصبي  - ضي هللا  صو  -   أبي ى ه و  -الح،    أبهوال

 "،  م إذا ش ب في ال ابعة فايترًهش ب الخم  فاجردًه،  م إذا ش ب فاجردًه،  م إذا ش ب فاجردًه

 -هو ًسدرم الرو هللا  ر -يا  معم : فحد ه بو محمد ب  المصكد  فقا : يد ت ك ذلك بعد، أتي الصبي 

باب  الصعهما  فجرده،  م أتي بو فجرده،  م أتي بو فجرده،  م أتي بو في ال ابعدة فجردده ًلدم هدزد  ردو 

  . (2 ذلك"

ًيا  جما ة مد  العرمداء أ  اإلجمداع اصعقدد أ  ال هقتد  بعدد ال ال دة، ًمدصيم: ابد  حجد  العسدقبلصي، 

ًجاء بذك  م  ابد  حدزم ً د د دًاه  ردو ًشدد  رو أ  اإلجماع اصعقد  رو  دم القت  بعد ال ال ة 

لم هبق لم   د اإلجماع  رو تد ك القتد  متمسدك حتدو ...  دم اصعقاد اإلجماع ًفصد يًلو،  م يا : "

  . (3 "...ًلً  به     بد هللا ب   م ً، لكا   ذ ه أصو لم هبرؽو الصسخ ً د ذلك م  صز ه المخالؾ

الرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًكذلك  ًى الزى ي    يالهبة    ذؤهب    الصبي ... ًيا  الت مذي: "

صحً ىذا يا  ف فع القت  ًكاصه  خالة ًالعمد   ردو ىدذا الحددهث  صدد  امدة أىد  العردم ال صعردم  -

  . (4 "...بهصيم اختبلفا في ذلك في القدهم ًالحدهث

ٌؾ هدذك  بده  العرمداء يددهًما ًىذا الكبلم م  الت مذي فهو بهاٌ  ًاضٌح أصدو لدم هكد  ىصداك خدبل

ًحدهً ا ت ك يت  شا ب الخم  بعد ال ال ة، ًىذا كدبلم هدؤدي بمعصداه إلدو ًيدًع اإلجمداع فدي حددًد 

 رمو، ًكذلك جاء في تحفة األحًذي في ش ح سص  الت مذي ما هقًي ما ذك ه الت مذي بعدم  رمو 

  .بالخبلؾ في ذلك

                                                           

 يدم الحددهث  – ٖٖٔ/8 -باب ذك  ال ًاهداه المؽرظداه فدي شد ب الخمد  -كتاب اإلش بة  – السص  - ( الصسابي1 

 .األلباصي الحهح يا ، 79ٙ٘

 .ٖٔٗ/ٗ -كتاب الحدًد  –كتاب مع فة الالحابة  –( الحاكم، المستد ك 2 

 .8ٓ/ٕٔ( اب  حج ، فتح البا ي 3 

 -بداب مدا جداء مد  شد ب الخمد  فاجرددًه ًمد   داد فدي ال ابعدة فدايترًه  –كتداب الحددًد  – السص  - ( الت مذي4 

ٗ/ٗ8. 
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 م أزه  القت  "... ت ك يت  شا ب الخم  في ال ابعة: ًيا  اب  القطا  مؤكًدا ًيًع اإلجماع  رو 

   ]الشا ب في[ الم و ال ابعة بإجماع م  أى  العرم م  أى  الحجاز ًالع اق ًالشام ًمالد  إال 

  .(1 "...شاًذا ]م  الصا  ال هعد خبلفيم خبلًفا[

كتابدو السدص   ًصق  الصًًي اإلجماع  رو ت ك ىذا الحدهث ً دم العم  بدو، ًأ  الت مدذي ذكد  فدي

ك  ما جمعتو فدي كتداب السدص  هعمد  بدو مدا خدبل حدده ه  ًذكد  مصيمدا ...    الت مذي، أصو يا : "

  .(2 "...حدهث يت  شا  الخم  في ال ابعة

ًمما سبق هتبه  تد ك العمد  بالحددهث الصعقداد اإلجمداع  ردو ذلدك ًمدع ىدذا الصقد  فدإ  ذلدك 

مدد  كددبلم الت مددذي ًابدد  حجدد  ًابدد  القطددا   ًاضددح ال ؼمددًض فهددو، فقددد صقدد  الباحددث اإلجمدداع

ًالصًًي مما ال هدع مجاال لرشك لرقً  بت ك العمد  بحددهث يتد  شدا ب الخمد  فدي ال ابعدة ً ددم 

 .العم  بو ًلقد اصعقد اإلجماع  رو ذلك، ًهللا أ رم

 التطبٌق الثانً

 فً طالق الثالث بلف  واحد

ت ك العم  بيا ما جاء فدي بداب الطدبلق، ًم  األحادهث الالحهحة التي اصعقد اإلجماع  رو 

 ًى  هعد طبلق ال بلث طرقة ًاحدو أم  بلث طرقاه؟

طبلق ال بلث كا  في  يد الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم طرقدة ًاحددو ًال هعدد أك د  مد  ذلدك، 

ًجداء فدي حددهث آخدد  أ   سدً  هللا  رهدو الالددبلو ًالسدبلم ؼضدب  صددما يهدد  لدو إّ   جدبًل طرددق 

، فقا   رهو الالبلو ًالسبلم: أهرعب بكتاب هللا ًأصا به  أظي كم؟ ًذك  ؼه  ًاحدد مد  زًجتو  بلً ا

العرماء أ  اإلجماع ًيع  رو اصعقاد ًيًع طبلق الد بلث  بلً دا ال طرقدة ًاحددو ًالحددهث الدذي جداء 

 :فهو أ   سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم  د طبلق ال بلث ًاحدو، ىً

الدرو هللا  رهدو  -   با  يا : "كا  الطبلق  ردو  يدد  سدً  هللا    اب  طاً     أبهو    اب

  . (3 "...ًأبي بك  ًسصته  م  خبلفة  م  طبلق ال بلث ًاحدو -ًسرم 

أ  طبلق ال بلث كا  في  يد الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم ًفي زم  أبي بك  ًسصته   وجه الداللة:

 .(4 م  خبلفة  م  هحسب طرقة ًاحدو

                                                           

 ٘ٗ/ٕ( اب  القطا ، اإليصاع في مساب  اإلجماع 1 

 8ٕٔ/٘( الصًًي، ش ح الصًًي  رو مسرم 2 

 7ٕٗٔ يم الحدهث  -99ٓٔ/ٕ -باب طبلق ال بلث  –كتاب الطبلق  – الالحهح - ( مسرم3 

 ٖٖٙ/9فتح البا ي  –اب  حج   (4 
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 م لما  أى  م  ب  الخطداب تيداً  الصدا  فدي الطدبلق بدال بلث أًيدع  ردهيم طدبلق الد بلث 

  .برفظ ًاحد  بل ا  م اصعقد اإلجماع  رو ذلك

الدرو هللا  رهدو  -كا  الطبلق  ردو  يدد  سدً  هللا "طاً     أبهو    اب   با  يا :     اب 

إ  الصدا   حدو، فقا   م  ب  الخطاب: بلث ًاًأبي بك  ًسصته  م  خبلفة  م  طبلق ال ، -ًسرم 

  .  (1 استعجرًا في أم  يد كاصه ليم فهو أصاو فرً أمضهصاه  رهيم فأمضاه  رهيم" يد 

ًالحدهث ظاى  في داللتو  رو أ  طبلق ال بلث في  يد الصبي  رهو الالدبلو ًالسدبلم ً يدد 

كا  هعد طرقة ًاحددو، فرمدا  - ضي هللا  صو  -ًسصته  م  خبلفة  م   - ضي هللا  صو  -أبي بك  

تياً  الصا  في أمد  الطدبلق ًالتطرهدق برفدظ الد بلث،  أى أ  هًيدع  - ضي هللا  صو  - أى  م  

؛ فإ  يه  ىذا إجمداع سدكًتي، ًىدً مختردؾ - ضي هللا  صو  -الطبلق  رهيم  بلَ ا ًلم هخالفو أحد 

و ًيًع الطبلق برفظ ال بلث  بلً ا، فهو فقد ال ح  دد م  العرماء باصعقاد اإلجماع بال هح الرفظ  ر

ًيد خالؾ البعض في ًيًع ىذا اإلجمداع، ًلكد  المقالدًد فدي ىدذا التطبهدق ًيدًع اإلجمداع  ردو 

  .ت ك العم  بالحدهث م  الجميً  الؽالب، ًال تض  مخالفة األي  في ذلك

جعد  ًاحددو  ردو    أبي الاليباء أصو يا  الب   با : أتعرم أصما كاصده الد بلث ت...يا  الصًًي: "

ًفدي  .ًأبي بك  ً بلً ا م  إمدا و  مد ، فقدا  ابد   بدا : صعدم -الرو هللا  رهو ًسرم  - يد الصبي 

 ًاهة أ  أبا الاليباء يا  الب   با : ىاه م  ىصاتك، ألم هك  طبلق ال بلث  رو  يد  سً  هللا 

 يد  م  تتابع الصا  في  ًأبي بك  ًاحدو، فقا  يد كا  ذلك فرما كا  في -الرو هللا  رهو ًسرم  -

  . (2 "...الطبلق فأجازه  رهيم

ًمم  صق  اإلجماع  رو ًيًع الطبلق برفظ ال بلث  بلً ا اب  المصذ ، فقا : "ًأجمعدًا  ردو أصدو إ  

  . (3 يا  ليا: أصه طالق  بلً ا إال  بلً ا؛ أصيا تطرق  بلً ا"

 ردو أ  ال جد  إذا يدا  الم أتدو: أصده  ًيا  اب  القطا : "ًأجمع ك  م  هحفظ  صو م  أىد  العردم

طالق  بلً ا إال ا صته  أصيا تطرق ًاحدو، ًإ  يا : أصده طدالق  بلً دا إال ًاحددو أصيدا تطردق تطرهقتده ، 

   .(4 ًأ  يا : أصه طالق  بلً ا أصيا تطرق  بلً ا"

ب ًم  الذه  ذك ًا ًيدًع اإلجمداع فدي ىدذه المسدألة  ددد كبهد  مد  العرمداء، ًمدصيم المدذاى

األ بعة مد  ؼهد  خدبلؾ بهدصيم فدي ًيدًع طدبلق الد بلث  بلً دا ًشد اح الحددهث كدذلك، ًممد  صقد  

                                                           

 .7ٕٗٔ يم الحدهث  -  99ٓٔ/ٕ - ال بلث طبلق باب – الطبلق كتاب – الالحهح - مسرم (1 

 .7ٓ/ٔمسرم ( الصًًي، ش ح الصًًي  رو 2 

 .ٕ٘( اب  المصذ ، اإلجماع الب  المصذ  3 

 .ٖ٘/ٕ( اب  القطا ، االيصاع في مساب  إلجماع 4 
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ًإهقداع الد بلث لئلجمداع الدذي اصعقدد فدي  يدد ... اإلجماع الحافظ اب  حج  العسقبلصي، في يًلو: "

 م   رو ذلك، ًال هحفظ أ  أحددا فدي  يدد  مد  خالفدو فدي ًاحددو مصيمدا ًيدد د  إجمدا يم  ردو 

صاسخ، ًإ  كا  خفًها    بعضيم يب  ذلك، حتو ظي  لجمهعيم في  يد  م  فالمخالؾ بعدد  ًجًد

  . (1 " ىذا اإلجماع مصابذ لو ًالجميً   رو  دم ا تبا  م  أحدث االختبلؾ بعد االتفاق ًهللا أ رم

ًصق  اإلجماع المجد أبً الب كاه في مصتقو األخبا  ًاب   شدد المدالكي فدي كتداب المقددماه 

ًالمدبل  رددي القددا ي فددي شدد ح المشدكاو ًابدد  يدامددة فددي المؽصددي بقًلدو ال صعرددم فهددو خبلًفددا ًؼهدد ىم 

  . (2 الك ه 

ًمم  صازع بًيًع طبلق ال بلث  بلً ا، ًأصو ال هقدع إال ًاحددو ابد  تهمهدة، ًتابعدو  ردو ذلدك 

ابد   بدا ، اب  القهم ًاحت  اب  تهمهة بحدهث اب   با  ًىً     ك مة، مًلو اب   با ،    

يا : "طرق  كاصة ب   بد هزهد أخً بصي المطرب ام أتو  بل ا في مجر  ًاحد، فحدز   رهيدا حزًصدا 

: كهؾ طرقتيا؟ يا : طرقتيا  بلً ا، يا : فقدا : -الرو هللا  رهو ًسرم  -شدهًدا، يا : فسألو  سً  هللا 

  . (4   (3 في مجر  ًاحد؟ يا : صعم يا : فإصما ترك ًاحدو فأ جعيا إ  شبه"

ًىذا اإلسصاد ال تقًم بو الحجة مع  ماصهة  ًًا    ب  ... ًيا  البهيقي بعدما ساق حدهث  كاصة: "

ما فتهاه بخبلؾ ذلك ًمع  ًاهة أًالد  كاصة أ  طبلق  كاصدة كدا  ًاحددو - ضي هللا  صو  - با  

  .(5 ًبا  التًفهق"

صدو أفتدو بًيدًع طدبلق الد بلث  بل دا ال فبه  البهيقي أ  ىصاك  ماصهة يد صقرًا    اب   با  أ

 .ًاحدو، ًأ  أًالد  كاصة ذك ًا أصيا كاصه طرقة ًاحدو فرذلك حسبه ًاحدو

ًالقً  المختا  الذي هالا  إلهو م  خدبل  مدا مضدو ال هددع مجداال لرشدك أ  طدبلق الد بلث 

مخالفتو مخالفة لما  هقع  بل ا ال ًاحدو فيذا مما اصعقد  رهو اإلجماع ًال هجًز مخالفة اإلجماع؛ أل 

تم القطع بو ًىً حجة يطعهة بخبلؾ فيم البعض فبل هكً  حجة  رو الؽه ، ًلك  اإلجمداع حجدة 

  . رو الجمهع، ًهللا أ رم

                                                           

 .ٖ٘ٙ/9( اب  حج ، فتح البا ي 1 

، مددبل  رددي القددا ي، شدد ح المشددكاو 8٘، ابدد   شددد المددالكي، المقدددماه ٕٓٙ/ٕ( مجددد الددده ، مصتقددو األخبددا  2 

 .8ٓٗ/8، اب  يدامة المؽصي 8٘ٗ/ٖ

الدرو هللا  رهدو  -مسصد  بد هللا ب  العبا  ب   بد المطردب  د  الصبدي  -م  مسصد بصي ىاشم  –المسصد  - ( أحمد 3 

 .إسصاده ضعهؾ ٕ٘ٔ/ٗفي تعرهقو  رو المسصد  يا  شعهب األ صؤًط، 87ٖٕ يم الحدهث  – ٕ٘ٔ/ٗ -ًسرم

 .ٖٔ/ٖٖ( اب  تهمهة، مجمًع الفتاًى 4 

 -بدداب مد  جعدد  الد بلث ًاحدددو ًمدا ً د فددي خدبلؾ ذلددك  -اب الخرددع ًالطدبلق كتد –( البهيقدي، السدص  الكبدد ى 5 

7/ٖ9ٖ. 
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 المبحث الخامس

 وقائع األعٌان

ًيابع األ ها  م  األسباب التي اتفق العرماء  رو تد ك العمد  بالحددهث بسدببيا، ًال بدد مد  

 .األ ها  لؽة ًاالطبلًحا يب  الش ًع بالش ح ًالتفاله التع هؾ بًيابع 

الًيابع جمع ًايعة ًالًايعدة لؽدة: يدا  ابد  فدا  : "الدًاً ًالقداؾ ًالعده  أالد  ًاحدد ه جدع إلهدو 

  . (1 هقا : ًيع الشيء ًيً ا فيً ًايع" .ف ً و، هد   رو سقًط شيء

  . (2 ًيا  الفه ًز آبادي: "الًايعة: الصازلة الشدهدو ًالقهامة"

الًاِيعدددُة الصاِزلدددُة مددد  اُلدددُ ًؾ الددددىِ  ًالًايعدددُة اسدددم مددد  أَسدددماء هدددًم ... ًيدددا  ابددد  مصظدددً : "

  .(3 "...القهامة

  .هتبه  مما سبق أ  الًايعة تد   رو السقًط ً رو الصازلة، ًىي الحاد ة

  . (4 الحاد ة التي تحتاج إلو استصباط حكم ش  ي ليا والواقعة فً االصطالح:

العده  حاسدة ال ؤهددة، ًىدي مؤص دة ًجمعيدا أ دده  "... يدا  الد ازي:  .ليدا معدا   دددو لغبة:والعبٌن 

ً هً  ًأ ها  ًتالؽه ىا  ههصة، ًالعه  أهًضا  ه  الماء ً ه  ال كبة، ًلك   كبة  هصدا  ًىمدا 

صق تا  في مقدميما  صدد السداق ًالعده   ده  الشدم  ًالعده  الددهصا  ًالعده  المدا  الصداض ًالعده  

  . (6 "...، ًالجاسً  ً ه  الشيء خها ه ً ه  الشيء صفسو (5  الدهدبا

فعده  الشديء ىدي الشديء صفسدو،  –الدصف  المحدددو  –ًالعه  المقالًدو في ىدذا البحدث ىدي 

ًالشددخص المعدده  ىددً الشددخص المحدددد، ًًايعددة العدده  ىددي الحاد ددة المختالددة بشددخص محدددد ال 

 .تتعدى ؼه ه

لت كهب اإلضافي كَعرَم  رو  رم معه ، فردم أجدد فدي كتدب ًأما تع هؾ ًايعة العه  تع هًفا با

األالًلهه  م    فو تع هًفدا االدطبلحًها إال مد  خدبل  التم هد ؛ فكدا  التع هدؾ مدصيم بدذك  الم دا  

ًالش ح ًلقد ًجد الباحث في مًسً ة القًا د الفقيهدة تع هفدا فأخدذه ًشد حو فجداء فدي مًسدً ة 

                                                           

 ٖٗٔ/ٙ( اب  فا  ، معجم مقاهه  الرؽة 1 

 998( الفه ًز آبادي، القامً  المحهط 2 

 89٘ٗ/ٙ( اب  مصظً  لسا  الع ب 3 

 97ٗ( معجم لؽة الفقياء 4 

 7ٕٙ/ٔمعجم الًسهط  – ( الدهدبا  أي الحا  5 

 9٘ٔال ازي، مختا  الالحاح ( 6 
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المسألة الحاد دة المستفسد   د  حكميدا ًالتدي تخدّص شخاًلدا  القًا د الفقيهة أ  ًايعة العه ، ىي:

  . (1 بعهصو أً جما ة بعهصيا

 :شرح التعرٌف

  .أي المسألة الفقيهة الجدهدو التي لم هك  ليا سابق ًيًع قوله المسللة الحادثة:

 -التي هبحث    حكم ش  ي ليا، ًترك الًيابع كاصه في  يد الصبدي  قوله المستفسر عن حكمها:

  .فيً الذي ذك  الحكم فهيا - رهو الالبلو ًالسبلم

أي أ  الحكم ىً خاص بالداحب المسدألة سدًاء كدا   قوله تخّص شخًصا بعٌنه أو جماعة بعٌنها:

  .ًاحًدا أم متعدًدا، ًال هتعدى حكم الًايعة إلو أحد ؼه ه

األ ها  ال تعم ًأصيا ًىذا الش ح ال الث هقًدصا إلو مسألة صص  رهيا العرماء، ًىي أ  ًيابع 

خاالددة بمدد  جدداءه فهددو، ًبددذلك فددإ  ًيددابع األ هددا  تخددالؾ األالدد  فددي يضدداها التشدد هع ًىددي أ  

األالدد  أ  حكددم الصبددي  رهددو الالددبلو ًالسددبلم فددي يضددهة معهصددة هكددً   اًمددا لمجمددًع األمددة؛ أل  

  اآلخد  بد  األحكام الش  هة تتالؾ بالشمً ، فره  لك  ًاحد م  أبصاء ىذا الده  حكم هخترؾ  د

إال أ  ًيابع األ ها  كا  الحكم فهيا خااًلا لف د م  األف اد، مخالًفا بذلك  .األال  في الحكم العمًم

الحكم األالري، ًالذي يد   ؾ ًاشتي  ببل صكه ، ًم  القًا د المق  و أ  العب و بعمدًم الرفدظ ال 

ذي الدد  الحكدم فهدو أً ، فهكً  الحكم  ام لرجمهع بؽض الصظد   د  السدبب الد (2 بخالًص السبب

ًلك ، في ًايعة العه  اختص الحكدم فهيدا بشدخص أً أشدخاص  .ألجرو إذا ًيع الرفظ بالهؽة  امة

بعهصيم فبل هعمم  رو الجمهع فيصداك تعدا ض ظداى ي بده  القا ددته ، ًىمدا: ًايعدة العده  ال تعدم، 

مدة، ًأمدا ًايعدة العده   رًما أ  الحكدم العدام ىدً لكد  األ .ًالعب و بعمًم الرفظ ال بخالًص السبب

فحكم خاص فيً بذلك است صاء ًالمسدت صو ال هعدم، ًال بدد مد  ذكد  يضدهته  تدم ذك ىمدا فدي الفقد و 

 السابقة، ًىما: 

  . التدله  بما صص  رهو العماء م  كً  ًيابع األ ها  ال تعم األولى:

 متو هحكم  رو الًايعة بأصيا يضهة  ه ؟  الثانٌة:

ًيابع األ ها  ال تعم ًىذا ما صص  رهو العرماء في كتبيم، ًصالدًا  رهدو ًتقد   ذلدك  صددىم  أوال:

م  أ  ًايعة العه  خاالة بشخص معه  فبل تتعدى إلو ؼه ه بخدبلؾ الحكدم العدام الدذي ىدً 

                                                           

 ( الددددديي بدددد  أحمددددد بدددد  محمددددد آ  بً صددددً أبددددً الحددددا ث الؽددددزي  معاالدددد (  مًسددددً ة القًا ددددد الفقيهددددة1 

 م ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔلبصا ،  –، مؤسسة ال سالة، به ًه ٕٔ، مٔط (،، ٕٕٙ/ٕٔ 

 ٕٖ٘/ٕ، ًالز كشي، البح  المحهط ٖٙٔ/ٕ(  السبكي، األشباه ًالصظاب  2 
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تش هع لك  م  الح  رهو المقا  في يضهة ش  هة؛ فاألحكام  امدة لجمهدع العبداد إال مدا جداء 

األ ها ، ً رو ىذا د ج العرماء ًبهصًا أ  ًايعة العه  ال  مًم ليا فبل هؤخذ ذك ه م  ًيابع 

  .مصيا حكٌم  امٌ 

  . (1 "...ًايعة  ه  ال  مًم فهيا... ًفي ذلك يا  الق افي بعدما ذك  مسألة فعقب  رهيا، بقًلو: "

  . (2 "...بلحتما ًايعة  ه  هسقط مصيا االستدال  ل... ًيا  الم داًي الحصبري بعد ذك  مسألة: "

  . (3 "...فيي ًايعة  ه  ال  مًم ليا... ًيا  العطا  كذلك في حاشهتو بعد التعقهب  رو مسألة: "

ًَذك  مسألة ًايعة العه  بعض العرماء تحه  صًا  "حكم الخطاب الخاص بًاحد م  األمة" بتقهدد 

بددالحكم مددا هددد   رددو  إ  الدد ح فهددو بالتخالددهص؛ أل  األالدد  فددي الحكددم التعمددهم إال إذا ايتدد  

خالًالهة المفتي لو بترك الًايعة، ًًايعة العه  إصمدا تخدتص فدي ؼالدب أحًاليدا بًاحدد مد  األمدة 

بحكم هصف د بدو دً  ؼهد ه؛ فدبل هجدًز لرؽهد  العمد  بدو؛  - رهو الالبلو ًالسبلم -حهث خالو الصبي 

  .ألصو خاص أً مست صو م  يا دو كرهة أً م  حكم  ام

الخطاب الخاص لؽة بًاحد م  األمة، إ  خص فهدو بالتخالدهص فدبل شدك فهدو  "... يا  الز كشي:

لقًلو ًل  تجزي    أحد بعدك ًإ  الرح أ  هتصاً  ؼه ه فبل هتصاً  ؼه ه م  األمة، إال أ  هقًم 

 . (4 "...دله   رو ًجًب تعمهمو  صد الجميً 

ة أ  الد ح باالختالداص الخطاب الخاص بًاحد مد  األمد... ًيا  الشًكاصي في إ شاد الفحً : "

فدبل شدك فدي اختالاالدو   (5 (تجزبدك ًال تجدزئ أحددا بعددك : الرو هللا  رهو ًسرمبو كما في يًلو 

بذلك المخاطب؛ ًإ  لم هال ح فهو باالختالاص بذلك المخاطب، فذىب الجميً  إلو أصدو مخدتص 

  .(6 "...بذلك المخاطب، ًال هتصاً  ؼه ه إال بدله  م  خا ج

المسألة أ صي يضهة العه  تحه مدا هسدمو بتخالدهص العمدًم؛ أل  ًايعدة ًكذلك ُبح ه ىذه 

العه  اختاله بحكم مؽاه  لما كا   رهو الحكم العام، ًتم تخالهص ىذا العام بحكم خاص هخدالؾ 

  .الحكم األالري لبايي المكرفه 

                                                           

 ٕٗ٘/ٗلف ًق ( الق افي، ا1 

 8ٕ٘ٓ/٘( الم داًي، ش ح التحبه   رو التح ه  2 

 ٗٓٔ/ٕ( حاشهة العطا   رو ش ح الجبل  المحري  رو جمع الجًامع 3 

 ٖٖٗ/ٕ( الز كشي، البح  المحهط 4 

 ٕٖ٘/ٔ –باب األك  هًم الصح   –( البخا ي 5 

 ٕٖٗ/ٔ( الشًكاصي، إ شاد الفحً  6 
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ًإذا   ؾ معصو تخالهص العمدًم، فدا رم أ  كد  خطداب ال هتالدً  فهدو معصدو ... يا  اآلمدي: "

، فدبل هتالدً  (1 ألبي ب دو: تجزبك ًال تجزئ أحًدا بعددك" -الرو هللا  رهو ًسرم  -الشمً  كقًلو 

أل  التخالهص  رو ما   ؾ الد ؾ الرفدظ  د  جيدة العمدًم إلدو جيدة الخالدًص،  ؛تخالهالو

الد ؾ، ًأمدا مدا هتالدً  فهدو الشدمً  ًالعمدًم فهتالدً  فهدو ًما ال  مًم لو ال هتالً  فهو ىذا ال

ا كالعرة الشامرة إلمكا  ال فو    جية  مًمو إلو ا أً لم هك  خطابً التخالهص ًسًاء كا  خطابً 

   .(2 "...جية خالًالو

ًلقد ذك  العرماء في باب القها  في ش ًط حكم األال  فصالًا  رو أ  ال هكً  األال  يد 

أل  مدا جد ى  ردو خدبلؾ القهدا  فؽهد ه  رهدو ال هقدا ، ًم ردًا بدذلك ج ى  رو خبلؾ القهدا ؛ 

ًد  الدددله   رددو  .بشدديادو خزهمددة ًؼهدد ه ممددا كاصدده ترددك الحددًادث مختالددة بأشددخاص معهصدده 

خالًالددهتيم بًيددابع معهصددة كاصدده خاالددة بيددم ًىددً مددا تددم تسددمهتو بًايعددة العدده  فددبل هقددا   رهيددا 

  . (3 الخاص ال هقا   رهوؼه ىا؛ ألصيا يد اصف ده بحكميا    األال  ً

ا: متى ٌحكم على الواقعة أنها قضٌة عٌن؟ ًٌ  ثان

الشك أ  أحكام الش هعة مصضبطة ًال هجًز القً  فهيدا بداليًى ًالتشديي، فأحكدام الشد هعة 

 امة لك  األمة ًال هح  أ  هقا     حدهث ما إصو خاص بفبل ؛ أل  الخالًالهة تحتاج إلو دله  

  م  أ اد ت ك العم  بحدهث ما يا  إصو خاص بفبل ، ًىً ًايعة  ه  ال هد   رهيا ًإال ألالبح ك

هعم ًم  أج  ذلك ًضع العرماء ضًابط كي هتم التمههز به  الحكم العام الذي ىً خطاب لمجمدًع 

  .األمة، ًبه  الخطاب الخاص الذي ىً ًايعة  ه  ال هعم

 ًم  األمً  التي صستطهع م  خبلليا مع فة ًيابع األ ها : 

ذك  الصص باالختالاص في ترك الًايعة كقًلو  رهو السبلم إصيا ال تح  لؽه ك، م د : حددهث  -ٔ

  . (5 فيذا هد   رو التخالهص ً دم تعدهة الحكم  (4 "تجزبك ًال تجزئ أحًدا بعدك"

                                                           

 الالفحة السابقة ( سبق تخ هجو 1 

 ٖٓٓ/ٕ( اآلمدي، اإلحكام في األحكام 2 

 ٖٖٓ، ً ًضة الصاظ  9ٕ٘/ٕ، ًحاشهة العطا   رو جمع الجًامع ٓٓٗ/ٖتهسه  التح ه   -أمه  بادشاه( 3 

 ( سبق تخ هجو الالفحة السابقة4 

 ٖ٘ٔ/ٕ، ًاب  يدامة  ًضة الصاظ  ٖٕٙ/ ٕ( اآلمدي، اإلحكام 5 
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مخالفددة األالددً  ًيًا ددد الشدد هعة العامددة فددي حكددم معدده  كإ ضدداع الكبهدد ، فشدد ط تحدد هم  -ٕ

  (1   العامه  ً ضاع الكبه  بعد ذلك بك ه  ًحاد ة سالم مًلو أبي حذهفةال ضاع أ  هكً  يب

  .(2 ًايعة  ه   رو ما فالرو الجميً ، ًسهأتي ش ح المسألة

شيادو خزهمة ًحده    شيادته  كما ىً معردًم مد   ًيًع الصص فهم  خص بالحكم كإجزاء -ٖ

أ  الشديادو إصمدا تكددً  مد  شدداىده ، فقدا   رهددو الالدبلو ًالسدبلم: "مدد  شديد لددو خزهمدة فيددً 

  . (3 حسبو"

ًمما هجد  التصبهو لو أصدو ال بدد مد  التف هدق بده  ًايعدة العده  أً يضدهة العده ، ًبده  ًايعدة 

ما هخترؾ    اآلخ  كي ال هرتب  أحدىما بداآلخ  فتخدترط الحا  أً حكاهة الحا ؛ أل  حكم ك  مصي

  .األحكام ببعضيا

حكاهة الحا  الماضهة  صد الصحاو أ  القالة الماضهة، كأصيا  ب   صيا فدي حدا  يا  أبً البقاء: "... 

  .(4 "...ًيً يا بالهؽة المضا ع كما ىً حقيا  م حكي ترك الالفة بعد مضهيا

  .(5 الحا : بتخفهؾ البلم الالفُة ًهطرق  رو الزما  الذي أصه فهو" ًيا  في التع هفاه الفقيهة: 

  . (6 الفة الشيء ًىهبتو ًكهفهتو": "... ًجاء في معجم لؽة الفقياء: الحا 

 :ًلم هجد الباحث تع هًفا  صد األالًلهه  لًايعة الحا ، ًم  الممك  الهاؼة تع هؾ ليا، كما هري

لرمكرددؾ فددي الماضددي فددي ًالددؾ معدده  ًكهفهددة معهصددة ًايعددة الحددا : ىددي الحاد ددة التددي حالددره 

 .فهستفس  فهيا    الحكم الش  ي

ً رو ذلك فإ  األالًلهه  ًالفقياء د جًا في التم ه   رو حكاهة الحا  في أسدبرة الالدحابة 

ًمد   .   حا  معه  ًىهبة معهصة ًيعه ليم، ًكاصًا هسألً     الحكم الش  ي فدي تردك الًايعدة

 :األم رة

السبلم أمسك أ بعا ً م الو أ  اب  ؼهبل  أسرم  رو  ش  صسًو فقا   رهو الالبلو... ي: "يا  ال از

ًفا ق ساب ى ، ًلم هسألو    كهفهة ً ًد  قده  رهي  في الجمع أً الت تهب، فكا  إطبليو القً  

                                                           

 .7ٙٓٔ/ٕ - باب  ضا ة الكبه –كتاب ال ضاع  –( مسرم 1 

 .8ٕٙ/ٕ، الجالاص الفالً  في األالً  9ٕ/٘( الشافعي، األم 2 

 .ٕٓٙ/ٕ، ًحاشهة العطا  ٔٓٗ/ٖتهسه  التح ه   -أمه  بادشاه  ( 3 

 .8ٗٙٔ( أبً البقاء، الكرهاه 4 

 .7٘( التع هفاه الفقيهة 5 

 .8ٕٓ/ٔ( معجم لؽة الفقياء 6 
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 -دااًل  رو أصو ال ف ق به  أ  تتفق ترك العقًد مًعا أً  ردو الت تهدب، ًىدذا فهدو صظد  الحتمدا  أصدو 

 دد ؾ خالددًص الحددا  فأجدداب بصدداء  رددو مع فتددو ًلددم هستفالدد ، ًهللا  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم 

  . (1 أ رم"

    ًك ه  م  إجاباه الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم جاءه    سؤا ، ًلم هك  الصبي هستفال 

 -مبلبساه ما سأ   صو ب  كدا  هجهدب  د  ذلدك، ًمصدو: حددهث ىصدد  صددما شدكه إلدو  سدً  هللا 

فمد  كدا   . (2 ًلددك بدالمع ؾ"ً شح أبي سفها ، فقا  ليا: "خذي مدا هكفهدك -الرو هللا  رهو ًسرم 

  .-ا ضي هللا  صي -حاليا كيصد يه  ليا كما يه  ليصد 

الة بم  سدأ  ً ردو ىدذا صدص الشدافعي ًؼهد ه مد  فحكاهة الحا  حكميا العمًم ًلهسه خا

العرماء، فقا  الشافعي: "ت ك االستفالا  في حكاهة الحا  مع يهام االحتما  هصز  مصزلة العمًم في 

  . (3 المقا "

األالح أ  ت ك االستفالا  في حكاهة الحا  هصز  مصزلة العمًم في ... ًيا  العطا  في الحاشهة: "

   .(4 المقا "

بيذا الصق  ًالش ح    األبمة التف هق به  ًايعة العه  ًًايعة الحا ، ًهمكد  أ  ًالمقالًد 

 :هف ق بهصيما كما هري

ًايعددة العدده  حكددم خدداص بمدد  خالددو الصبددي فددي حكددم معدده ، ًىددً هخددالؾ الحكددم األالددري  -ٔ

  .المشيً 

ًهشت ك في الحكم كد  مد   .حكاهة الحا  حكم  ام، ًهكً  جًاًبا    سؤا  في ًايعة معهصة -ٕ

  .كا  حالو كحا  الاحب الًايعة

ًايعة العه  لهسه فهيا  رة ظاى و، ًال هقا   رهيا؛ أل  م  ش ًط العرة أ  ال تكدً   ردو  -ٖ

  .خبلؾ القها 

حكاهة الحا  العرة فهيدا ظداى و ًتكدً  متعدهدة فمد  تدًف ه فهدو العردة التدي كاصده فدي ًايعدة  -ٗ

  .الاحب الًايعة فهشت كا  بالحكمالحا  كا  حكمو كحكم 

                                                           

 .ٖٔٙ/ٕ( ال ازي، المحالً  1 

 -باب إذا لم هصفق ال ج  فررم او أ  تأخذ بؽه   رمو ما هكفهيا ًًلدىا م  معد ًؾ  -كتاب الصفقاه  –( البخا ي 2 

ٕ/78ٙ. 

 .7ٖٕ/ٔ، الجًهصي، الب ىا  9ٕٖ/ٔ( البضاًي، صياهة السً  3 

 .7ٕ/ٕ( العطا / حاشهة العطا   رو جمع الجًامع 4 
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 المطلب األول

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث لكونه من وقائع األعٌان فً العبادات

تم تخالهص ىذا المطرب لرتم ه   رو  دم ج ها  العم  بالحدهث لكًصو مد  ًيدابع األ هدا  

ذي  بده أصدو ًايعدة في العباداه، ًتم التًضهح ًالتدله  فدي المبحدث السدابق  ردو كدً  الحددهث الد

فبل هح  لم  ي أ حدهث ما أ  هعم  بو يب  التحقق مد   . ه  ال هعم، ًىً خاص فقط بم  جاء فهو

ج ها  العم  بو الحتما  أ  هكً  ًايعة  ه  ظًصا مصو أصو حكم  ام لك  األمة، ًفي ذلك ال بّد م  

و يددً  صفِسددو ظًصددا مصددو أصددو ال جددًع لفيددم العرمدداء ًاالسددتفادو مددصيم، ً دددم الخدد ًج  دد  أيددًاليم إلدد

  .هستطهع استصباط الفقو م  الحدهث بدً  ال جًع إلهيم

 التطبٌق األول

 فً واقعة إذن النبً ألم ورقة أن تؤم أهل دارها

بيذا الحددهث ًاألً  أتدم،  بصه  بد هللا ب  الحا ث (1     بد ال حم  ب  خبلد    أم ً ية

هزً ىا في بهتيا ًجع  ليا مؤذصا هؤذ  ليا ًأم ىدا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -كا   سً  هللا يا : "

 .(2 يا   بد ال حم : فأصا  أهه مؤذصيا شهًخا كبهً ا" .أ  تؤم أى  دا ىا

 .(3 أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أذ  ألم ً ية أ  تؤم أى  دا ىا ًمعيا مؤذ  ليا وجه الداللة:

أ  تؤم  -ا ضي هللا  صي -أم  أم ً ية  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًىذا الحدهث أ   سً  هللا 

أى  دا ىا ًكا  ليا مؤذ  شهخ كبه ، ًمما تم صقرو    المذاىب األ بعدة ًؼه ىدا  ردو مدا سدهأتي 

 ىل مل خل ُّ يددا  هللا تعددالو: أ  إمامددة المدد أو لر جدد  ال تجددًز، ًتكددً  الالددبلو باطرددة، 

ًداللة اآلهة تقتضي أ  القًامة لر ج  فكهؾ هكدً  لدو القًامدة  دم هدأتم بيدا،  .[ٖٗ] الصساء:  َّ يل

ًجاء في األحادهث أ  الم أو تؤم الم أو فقط ًال تؤم ال جا  أبًدا فد  ىذا  رو أ  حددهث أم ً يدة 

  .ا ًايعة  ه  ال  مًم ليا- ضي هللا  صو  -

 

                                                           

 صًفد  بصده ً يدة أم ليا ًهقا  األصالا هة  ضي هللا  صيا صًف  ب   ًهم  ب  الحا ث ب  هللا  بد بصه ً ية أم (1 

 .ٕٖٔ/8اب  حج  االالابة في تمههز الالحابة  –األ رو  جدىا إلو فصسبه

كتداب  -ًسص  أبدي داًد 89/ٖ –باب إمامة الم أو الصساء في الف هضة  -كتاب اإلمامة  –( اب  خزهمة في الحهحو 2 

 .7ٕٔ/ٔ ًحسصو األلباصي في تعرهقو  رو السص  ،9ٕ٘ يم الحدهث  – 7ٕٔ/ٔ -باب إمامة الصساء –اإلمامة 

 .9ٙٔ/ٖصه  األًطا   –الشًكاصي  (3 
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إمامدة المد أو لر جدا  ؼهد  جدابزو؛ ألصيدا لمدا زحمده  د  مسداًاتيم فدي مقدام  ... يا  الخطدابي: "

  .(1 "...الالؾ كاصه م  أ  تتقدميم أبعد

ًكبلم الخطابي في داللة األًلو، ًىي إ  كا  ال هح  لرم أو أ  تتسداًى مدع ال جد  باالالدطفاؾ 

  .في الالبلو؛ فبل هجًز ليا أ  تتقدم  رهو ًأ  هأتم بيا

ىدي حالدة خاالدة ال هقدا   رهيدا؛  -ا ضدي هللا  صيد -ًلقد صص اب  يدامة أ  حالة أم ً ية 

فقا : "ًلً  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ألصيا تخالؾ الحكم األالري الذي بدا ظاىً ا م  سصة  سً  هللا 

ة، يد   بًه ذلدك ألم ً يدة لكدا  خااًلدا بيدا بددله  أصدو ال هشد ع لؽه ىدا مد  الصسداء أذا  ًال إيامد

  . (2 فتختص باإلمامة الختالااليا باألذا  ًاإليامة"

ًكدبلم ابد  يدامدة يدام  ردو اختالداص أم ً يدة بداألذا  ًاإليامدة ًاإلمامدة دً  ؼه ىدا مدد  

  .الصساء، فبل هقا   رهيا ألصيا جاءه  رو خبلؾ الحكم األالري المشتي 

 ذكر مذاهب العلماء المتعددة فً حكم إمامة النساء للرجال

حصفهة إلو  دم جًاز إمامة المد أو لر جد  ًإ  حالد  ذلدك فالالدبلو ال تالدح، ًىدي ذىب ال

  . (3 فاسدو ًهجب  رهو إ ادتيا

ًذىب المالكهدة إلدو مدا ىدً أشدد مد  ذلدك، ًىدً  ددم الدحة مد  الدرو خردؾ المد أو  جدااًل 

مامدة ًصساء، فبل تالح إمامة الم أو  صدىم مطرًقا، ًذك ًا م  ش ًط اإلمام الذكً و فدبل تالدح اإل

  . (4 م  أص و ًم  الرو خرفيا فتبط  البلتو ًهعهدىا ًلً خ ج الًيه

ًال هجًز أ  تكً  ... ًذىب الشافعي إلو  دم جًاز إمامة الم أو لر ج  بأي حا  يا  الشافعي: "

  . (5 "...ام أو إمام  ج  في البلو بحا  أبدا

ًاتفق أالحابصا  رو أصو ال تجًز البلو  ج  بالػ ًال البي خردؾ امد أو حكداه ... ًيا  الصًًي: "

ًسددًاء فددي مصددع إمامددة المدد أو لر جددا  الددبلو الفدد ض  ... (6  ددصيم القاضددي أبددً الطهددب ًالعبددد ي

                                                           

 .7ٗ/ٔ( الخطابي، معالم السص  1 

 .ٖٗ/ٕ( اب  يدامة، المؽصي 2 

 .ٗٙ/ٔ، ًاالختها  لتعره  المختا  ٖٓ/ٕ، ًحاشهة اب   ابده  ٖ٘ٙ/ٔ( اب  صجهم، البح  ال ابق 3 

 .ٕٕ/ٕ، ًش ح مختال  خره  9ٕ/ٕ، ًالتاج ًاإلكره  ٕ٘ٓ/ٔ( الفًاكو الدًاصي 4 

 .9ٔٔ/ٔ( الشافعي، األم 5 

لو مختال  الكفاهة  ( ىً  ري ب  سعهد ب   بد ال حم  ب  مح ز ب  أبي   ما  المع ًؾ بأبي الحس  العبد ي6 

في خبلفهاه العرماء ًتفقو لرشافعي  رو أبي إسحاق الشه ازي ًبعده  رو أبي بك  الشاشي ًسدمع الحددهث مد  

القاضدي أبددي الطهددب الطبدد ي ًالقاضددي أبدي الحسدد  المدداً دي تددًفي ببؽددداد هدًم السددبه سدداد   شدد  جمددادى 

 .ب ى لرسبكيطبقاه الشافعهة الك  –اآلخ و سصة  بلث ًتسعه  ًأ بعمابة 
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ًالت اًهح ًسداب  الصًافد ، ىدذا مدذىبصا ًمدذىب جمداىه  العرمداء مد  السدرؾ ًالخردؾ  حميدم هللا، 

 . (1 "...اء السبعة فقياء المدهصة التابعه ًحكاه البهيقي    الفقي

فذك  الصًًي ىصا مصع الالبلو خرؾ الم أو مطرًقا سًاء كا  ذلك في صفد  أً فد ض  ردو 

 حد سًاء. 

ًإ  الدرو ... ًأما الحصابرة فمشيً  مذىبيم بطبل  البلو ال جد  إذا أتدم بدام أو يدا  ابد  يدامدة: "

خرؾ مش ك أً ام أو أً خص و مشك  أ اد الالبلو، ًأما الم أو فبل هالح أ  هأتم بيا ال جد  بحدا  

ًيدا  بعدض أالدحابصا: "هجدًز أ  تدؤم ال جدا  فددي  ض ًال صافردة فدي يدً   امدة الفقيداء...فدي فد 

رو هللا الد -الت اًهح ًتكً  ً اءىم لما  ًي    أم ً ية بصه  بد هللا ب  الحا ث أ   سً  هللا 

 ًاه أبدً داًد ًىدذا  دام فدي   (2 جع  ليا مؤذًصا هؤذ  ليا ًأم ىا أ  تؤم أىد  دا ىدا" - رهو ًسرم 

  . (3 : "ال تؤم  ام أو  جبل"-الرو هللا  رهو ًسرم  -ال جا  ًالصساء ًلصا يً  الصبي 

اب  حزم ًاب  القطا  اإلجماع  رو بطبل  البلو ال ج  إذا الرو خردؾ امد أو، ًىدً  ًصق 

 . (5   (4 هعرم ذلك

ًذىب فبة يرهرة م  العرماء إلو الحة البلو م  الدرو خردؾ امد أو لحددهث أم ً يدة، ًىدي 

ًىً ظاى  كبلم الخ يي، ً صو تالح في الصف ، ًأطرقيما اب  ...  ًاهة    أحمد يا  الم داًي: "

، ًيدا   (7 ، ً صو تالح في الت اًهح صص  رهو، ًىً األشي   صد المتقدمه  يا  أبً الخطداب (6 همتم

  . (9 "...اختا ه أك   األالحاب  (8 ًيا  أالحابصا: تالح في الت اًهح يا  في مجمع البح ه 

  

                                                           

 .ٖٕٕ/ٗ( الصًًي، المجمًع ش ح الميذب 1 

 .9٘( سبق تخ هجو الفحة 2 

يا  األلباصي في تعرهقدو  ،8ٔٓٔ يم الحدهث  -8ٕٔ/ٕ –باب ف ض الجمعة  –كتاب الجمعة  –( سص  اب  ماجة 3 

  رو سص  اب  ماجة ضعهؾ ًيا  األ صؤًط في تعرهقو  رو السص  إسصاده تالؾ.

 .7ٕم اتب اإلجماع ( اب  حزم، 4 

 .ٗٗٔ/ٔ( اب  القطا ، اإليصاع في مساب  اإلجماع 5 

( محمد بد  تمدهم الح اصدي الفقهدو، أبدً  بدد هللا، الداحب "المختالد " فدي الفقدو، المشديً : ًالد  فهدو إلدو أ صداء 6 

 ردو أبدي الزكاو. ًىً هد   رو  رم الاحبو، ًفقو صفسو، ًجًدو فيمو ًتفقو  رو الشهخ مجد الده  اب  تهمهة، ً

 .ٖٗٔ/ٗذه  طبقاه الحصابرة  -الف ج ب  أبي الفيم

( محفًظ ب  أحمد ب  الحس  ب  أحمد الكرًذاصي، أبً الخطاب البؽددادي الفقهدو. أحدد أبمدة المدذىب ًأ هاصدو: ًلدد 7 

 .7ٕٔ/ٔذه  طبقاه الحصابرة  -في  اصي شًا  سصة ا صته  ً بل ه  ًأ بعمابة

 صددو جمددع مدد   رمدداء المددذىب ًذكدد  المدد داًي فددي اإلصالدداؾ اصددو البدد  يدامددة  ( كتدداب فددي الفقددو الحصبرددي ًصقدد 8 

 .المقدسي ًلكصو لم هتمو

 .ٕٗٙ/ٕ( الم داًي، اإلصالاؾ في مع فة ال اجح م  الخبلؾ 9 
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 :القول المختار

 دم الحة إمامة الم أو بحا  ًهدفع يً  م  يا  بالحتيا باصعقاد اإلجماع  رو خبلفو، ًأ  

فع  أم ً ية ًايعة  ه  ال تعم فبل هجًز الماله  إلهيا ًاالسدتدال  بيدا  ردو إمامدة المد أو لر جد  

ا ، ًأم  الصبي ألم ً ية ال تعرم  رتو، ب  ىً مخالؾ لؤلال ، ًىً أ  اإلمام ال هكً  إال م  ال ج

ًما ذلك  .(1 أ  "خه  الفًؾ الصساء آخ ىا ًش ىا أًليا" -الرو هللا  رهو ًسرم  -ب  ًأخب  الصبي 

ذلك إال لق بي  م  آخ  الفًؾ ال جا  فكهؾ لً كاصه أماميم أً بهصيم فبل هجًز مد  بداب أًلدو، 

ة العرة لعدم مع فة  رة الحكم، ًإذا تعذ  مع ف - ا ضي هللا  صي -ًال هجًز القها   رو أم ً ية 

  .هصعدم القها ؛ أل  العرة ىي أىم  ك  في القها ، ًهللا أ رم

 التطبٌق الثانً

 فً وقائع األعٌان من العبادات

 في حكم البلو تحهة المسجد هًم الجمعة ًاإلمام هخطب 

األال  بم  دخ  المسجد أ  ال هجرد  يبد  أ  هالدري  كعتده ، ًذلدك إذا دخد  يبد  شد ًع 

الدرو هللا  -اإلمام بالبلو الف هضة ً رو ىذا دله الصالًص    أبي يتادو السرمي: أ   سدً  هللا 

  .(2 يا : "إذا دخ  أحدكم المسجد فره كع  كعته  يب  أ  هجر " - رهو ًسرم 

 .(3 بي  رهو الالبلو ًالسبلم بالبلو  كعته  لم  دخ  المسجداألم  م  الص وجه الداللة:

أجمع العرماء  ردو اسدتحباب تحهدة المسدجد ًهكد ه أ  هجرد  مد  ؼهد  تحهدة بدبل ... يا  الصًًي: "

  . (4  ذ "

ًلك  إذا دخ  المالري إلو المسجد هًم الجمعة ًاإلمام هخطدب ىد  هالدري تحهدة المسدجد أم 

 أصو هجر  ًهستمع إلو الخطبة؟ 

  

                                                           

 .ٓٗٗ يم الحدهث – ٖٓ/ٕ –باب تسًهة الالفًؾ ًإيامتيا  -كتاب الالبلو –( مسرم 1 

 .ٖٖٗ يم الحدهث  -7ٓٔ/ٔ –المسجد فره كع  كعته  باب اذا دخ   -كتاب الالبلو –( البخا ي 2 

 .ٙ٘/ٗالمجمًع  –الصًًي  (3 

 .ٙ٘/ٗ( الصًًي، المجمًع ش ح الميذب 4 
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جاء في ذلك حده ا  األً ، ًىدً  د  أبدي الزاى هدة يدا : "كصده جالًسدا مدع  بدد هللا بد  بسد  هدًم 

الرو هللا  -الجمعة، فما زا  هحد صا حتو خ ج اإلماٌم، فجاء  ج  هتخطو  ياب الصا  ً سً  هللا 

  . (2 " (1 هخطب فقا  لو: اجر  فقد آذهه ًآصهه - رهو ًسرم 

أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أمد  مد  تخطدو ال يداب فدي خطبدة الجمعدة أ  هجرد   وجه الداللة:

 .(3 ًلم هأم ه بالبلو  كعته 

ال جد  الدذي تخطدو ال يداب أ  هجرد  ًلدم  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًفي ىذا الحدهث أم  الصبي 

ًلكد ، جداء فدي هأم ه بالالبلو، فكأصو خالؾ األال  في ذلك ًىدً أ  هسدتقب  دخدً  المسدجد بالالدبلو. 

الدرو هللا  رهدو  -، ًالصبدي - ضدي هللا  صدو  -حدهث آخ  أ   جبل دخ  المسجد ًىدً سدرهك الؽطفداصي 

 أ  ه كع  كعته ، ًىذا الحدهث: -الرو هللا  رهو ًسرم  -هخطب فجر  فأم ه الصبي  -ًسرم 

هًم الجمعة ً سً  هللا     األ مش    أبي سفها     جاب  ب   بدهللا يا : جاء سرهك الؽطفاصي

هخطب، فجر  فقا  لو: "ها سرهك يم فا كع  كعته  ًتجًز فهيمدا  دم يدا   -الرو هللا  رهو ًسرم  -

  . (4 إذا جاء أحدكم هًم الجمعة ًاإلمام هخطب فره كع  كعته  ًلهتجًز فهيما"

خفهفتده  يبد  األم  لم  دخ  المسجد هًم الجمعة ًاإلمام هخطدب أ  هالدري  كعتده   وجه الداللة:

  .(5 أ  هجر 

ًالحدهث ال داصي  .ًال اصي: يم فا كع  كعته  .ًالحده ا  ظاى ىما التعا ض، في األً  يا : اجر 

 .سا  فهيا  رو األال ، ًىً استقبا  المسجد بالبلو ًتبه  فهو حتو ًلً كا  اإلمام هخطب

 ىما:  واختلف العلماء فً هذٌن الحدٌثٌن على فهمٌن،

بالجرً  ًلم هأم ه بالالدبلو ًايعدة  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ  الحدهث الذي أم  فهو الصبي  األول:

يدد خدالؾ األالد  فدي   ه  ال  مدًم لدو فيدي خاالدة بدذلك الشدخص ًال تتعدداه ًىدً بدذلك

                                                           

( م  التدأصي فدي القددًم إلدو الدبلو الجمعدة التدي األالد  فهيدا التبكهد  يدا  ابد  األ هد  أخد ه المجديء ًأبطدأه، 1 

 .78/ٔالصياهة في ؼ هب الحدهث ًاأل   

يا  ىدذا حددهث الدحهح  ردو شد ط مسدرم ، 8ٔٓٔ يم الحدهث  ٕٗٗ/ٔ –كتاب الجمعة  –المستد ك  ( الحاكم،2 

باب الصيي  د  تخطدي  -كتاب الجمعة –ًلم هخ جاه، ًتعرهق الذىبي في الترخهص:  رو ش ط مسرم، ًالصسابي 

 .ًيا  األلباصي في تعرهقو  رو السص  الحهح ًخ جو ؼه ىم ٖٓٔ/ٖ – ياب الصا  

 . 9ٓٗ/ٕ البا ي فتح ،حج  اب  (3 

 .78ٖ يم الحدهث  – 9ٙ٘/ٕ –باب التحهة ًاإلمام هخطب  -كتاب الجمعة –( مسرم 4 

 . 9ٓٗ/ٕ البا ي فتح حج ، اب  (5 
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ذ أ  األالددد  اسدددتقبا  المسدددجد بالالدددبلو فهدددو ًىدددذا مدددذىب الشدددافعهة الحكدددم الشددد  ي إ

  . (1 ًالحصابرة

ما فحًاه أ  حدهث  بد هللا ب  بش  ىً ًايعة  ه  ال هعمم حكمو ًال هعمد   ًذك  اب  حج 

ال ًاهة، ًبدأ بذك  التأًهبله المتعددو المحتمرة أ  الصبي لم هأم ه؛ أل  استقبا  المسجد  بظاى  ىذه 

أً لبها  أصيا سصة ؼه  ًاجبة أً ألصو دخ  آخ  الخطبة ًضاق الًيده  د   بالبلو، لم يد ش ع بعد 

 بددد هللا بدد  بشدد  ًالمخالفددة الالدد هحة التددي ًيعدده بدده  حدددهث  فرددة ًالمخالفددة الحاالددرة لحدددهث الصا

فاألً  يا  لو اجر  ًلدم هدأم ه بالدبلو  كعتده  ًأمدا   بدهللا ب  بش  ًبه  حدهث سرهك الؽطفاصي؛ 

  . (2 بهصيما سرهك فأم ه بالالبلو فتًجو القً  إلو ًجًد المعا ضة 

، ًايعدة  ده  ابد  يدامدة، ًأ  الصبدي  (3 حددهث  اجرد  فقدد آذهده( ًصص م  الحصابرة  رو أ ّ 

 . (4 أم ه بالجرً  فرعرو أصو يد آذى الصا  بتخطي ال ياب

ًذىب كذلك الظاى هة إلو استحباب البلو  كعتده  لمد  دخد  المسدجد ًاإلمدام هخطدب، بد  

  . (5 ًشدد في ذلك اب  حزم ًذك  الحج  العقرهة ًالصقرهة  رو مذىبو

إلو األخذ بالخب  الدذي يدا  فهدو  سدً  هللا  رهدو الالدبلو   (7 ًالمالكهة (6 ذىب الحصفهة الثانً: القول

  . (8 ( اجر  فقد آذهه :ًالسبلم

ًذك ًا أ  السصة لم  دخ  المسجد ًاإلمام هخطدب أ  هجرد ، ًال ه كدع  كعتده  ًأ  خبد  

مخالًص بو ال هتعداه، ً ررًا ذلك بأ  سدرهًكا جداء ب هداب   دة بذلّدة، فدأ اد الصبدي  سرهك الؽطفاصي

 رهو الالبلو ًالسبلم أ  هصتبو الصا  إلو حالو ًأ  هتالديًا  رهو، فقا  لو: يدم فدا كع  كعتده ،  دم 

بالالدية ًأ  االسدتماع لرخطبدة ًاجدب، ًأمدا الدبلو  كعتده   -الرو هللا  رهو ًسرم  - ؼب الصبي 

  . (9 المسجد سصة، ًالًاجب هقدم  رو السصةتحهة 

                                                           

 –، ًالحصابرددة ابدد  يدامددة 88ٕ/ٔمؽصددي المتدداج  –، ًالشدد بهصي 9ٕٗ/ٕالحدداًي الكبهدد   –( الشددافعهة المدداً دي 1 

 .7ٗ/ٕكشؾ القصاع  – ، ًالبيًتيٕ٘ٔ/ٕالش ح الكبه  

 .9ٓٗ/ٕ( اب  حج ، فتح البا ي 2 

 .( سبق تخ هجو الالفحة السابقة3 

 .ٗٙٔ/ٕالمؽصي  –( اب  يدامة 4 

 .7ٕٔ/ ٖ( اب  حزم، المحرو باأل ا  5 

 .7ٕ/ٕ اليداهة ش ح البصاهة العهصي، الده  ًبد  ،9ٕ/ٕ المبسًط الس خسي، (6 

 . 8ٗٗ/ٔ، ًمصح الجره  ٕٙٙ/ٔالدًاصي ( الصف اًي المالكي، الفًاكة 7 

 .( سبق تخ هجو الالفحة السابقة8 

 .7ٕ/ٕ، ًبد  الده  العهصي، البصاهة ش ح اليداهة 9ٕ/ٕ( الس خسي، المبسًط 9 
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 رهدو  -أ   سدً  هللا  - ضدي هللا  صدو  -ًأما المالكهة فقدد كدا  جدًابيم  ردو حددهث سدرهك 

أمدد ه أ  ه كددع  كعتدده  أ  ىددذه الًايعددة هحتمدد  فهيددا الصسددخ بحدددهث مدد  تخطددو  -الالددبلو ًالسددبلم

هدده ًإ  لددم ه بدده الصسددخ، فكاصدده ال يدداب، فقددا  لددو الصبددي  رهددو الالددبلو ًالسددبلم اجردد  فقددد آذ

المعا ضة، فهقدم حدهث الجردً  ً ددم الالدبلو لعمد  أىد  المدهصدة ًلرقهدا  بتقددهم سدماع الخطبدة 

ًىً الًاجب  رو ال كعته  ًىما سصة ًهح م  صد المالكهة أ  هالري إذا دخ  الخطهب بد  ًهقطدع 

  . (1 هتم البلتوالبلتو إ  ش ع بيا  الما بالحكم ًا  كا  جاىبًل أً صاسًها فإصو 

 :القول المختار

ًالمختا  ىً مذىب الشافعهة ًالحصابرة ًالظاى هة، ًىً أ  م  دخ  المسجد ًاإلمام هخطب 

فإصو هالري  كعته  ًهتجًز فهيما، ًذلك ألسباب  دو، مصيا: أصو يدد جداء فدي حددهث سدرهك بعدد أ  

أحدكم هدًم الجمعدة ًاإلمدام هخطدب أم ه الصبي أ  هالري  كعته ، فقا  في تتمة الحدهث: "إذا جاء 

الدرو هللا  رهدو  -فيذا الصص  ام لك  م  دخ  ًلً يالد الصبدي  . (2 فره كع  كعته  ًلهتجًز فهيما"

لمدا  مدم الحكدم ًاألالد  بمد  دخد  المسدجد أ  هالدري  كعتده   - ضدي هللا  صدو  -سرهًكا  -ًسرم 

فهبقددو الحكددم  رددو األالدد   ًسدد ها  الحكددم  رددو األالدد  ىددً المصاسددب، ًىددً األالدد  فددي األحكددام

ًصص األبمة م  الشدافعهة ًالحصابردة أ  الحددهث الدذي  - ضي هللا  صو  -ًهقًهو تتمة حدهث سرهك 

 .، ًايعة  ه  ال تعم ًهللا أ رم(اجر  فقد آذهه يا  فهو الصبي 

 المطلب الثانً

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث لكونه من وقائع األعٌان فً المعامالت

سهسرط الباحث الضًء في ىذا المطرب  ردو ًيدابع األ هدا  فدي المعدامبله بدالمعصو األ دم، 

ًسهض ب م اله  فقدط،  ردو ذلدك مد  المعدامبله؛ ألصدو لدً أ اد االستقالداء فسدهحتاج إلدو  سدالة 

كامرددة لددذك  مددا يهدد   صددو إصددو مدد  ًيددابع األ هددا ، ًلقددد الددصفه مالددصفاه فددي ذكدد  ًيددابع األ هددا  

ًلك  سهرتزم الباحث بذك  األسدباب التدي أده إلدو  ددم ج هدا  العمد  مدع الضد ب  فره جع إلهيا،

  .الصماذج ًاألم رة  رو ما تقتضهو خطة البحث، ًل  هستقالي جمهع األم رة ًالصماذج

  

                                                           

 .8ٗٗ/ٔ، ًمصح الجره  ٕٙٙ/ٔ(  الصف اًي المالكي، الفًاكة الدًاصي 1 

 .98( سبق تخ هجو الفحة 2 
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 التطبٌق األول

 فً عدد الشهود فً القضاٌا المالٌة

ذك  هللا تعالو  دد الشيًد الًاجب في يضاها األمًا ، فقا  تعدالو فدي تحدهدد  ددد الشديًد: 

  .[8ٕٕلبق و: ا]  َّ ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّ 

في ذلك أ  هللا ذك  في ىذه اآلهدة، ًىدي آهدة الدده  أ  العددد الًاجدب فهدو  جدبل  أً  ووجه الداللة

  . ج  ًام أتا  ًىذا ًاضح م  السهاق ال ؼمًض فهو

 ًاخترؾ العرماء  رو يبً  شيادو الًاحد فقط  رو يًله ، ىما: 

 جدبًل ًامد أته ،   دم االكتفاء بشيادو الًاحد فقط، ب  ال بدد مد  أ  هكًصدا  جرده  أً القول األول:

  . (4 ًالحصابرة  (3 ًالشافعهة  (2 ًالمالكهة (1 ًىً يً  الجميً  م  الحصفهة

 ًاستد  الجميً  بما هري: 

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّ  م  الق آ  باآلهة في يًلو تعالو: -ٔ

  .[8ٕٕ] البق و:  َّ ىك

  .أ  هللا تعالو أم   صد اإلشياد  رو الده  ب جره  أً  ج  ًام أته  وجه الداللة:

يدا   بدد هللا  ضدي هللا: إ  األشدعث بد  يده  دهث    مصالً   د  أبدي ًابد ، يدا : ًم  الح -ٕ

خ ج إلهصا، فقا : ما هحد كم أبً  بدد الد حم ؟ يدا : فحدد صاه يدا  فقدا  الددق لفدي ًهللا أصزلده 

فقدا   في بب  فاختالدمصا إلدو  سدً  هللا الدرو هللا  رهدو ًسدرم. ةكاصه بهصي ًبه   ج  خالًم

  . (5 : "شاىداك أً همهصو"الرو هللا  رهو ًسرم سً  هللا 

اشددت ط تعدددد الشدديًد فددي  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -مدد  الحدددهث أ   سددً  هللا  ووجببه الداللببة

الدرو هللا  رهدو سدً  هللا الخالًمة، فقا : "شاىداك" ًلً لم هك  تعدد الشيًد ًاجًبا لما اشت طو  

 . (6 ًسرم

  

                                                           

 .9ٕٓ/ٙحاشهة اب   ابده  ، ًٕٕٔ/ٙالمبسًط  -( الس خسي1 

 .87ٔ/ٗ، ًالش ح الكبه  لرد ده  ٕٗ٘/ٓٔالذخه و  -( الق افي2 

 .7/7ٔالحاًي الكبه   -، ًالماً ديٖٓٔ/8صياهة المحتاج  -( ال مري3 

 .89/ٔٔالف ًع  -، ًاب  مفرح7ٓٔ/9المؽصي  -( اب  يدامة4 

 .8ٖٕٓ يم الحدهث  – 889/ٕ –ًصحًه باب اذا اخترؾ ال اى  ًالم تي   -كتاب ال ى  –( البخا ي 5 

 .8ٕٔ/٘فتح البا ي  –اب  حج   (6 
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  . (1 االكتفاء بشيادو  ج  ًاحد ًىً يً  القاضي ش هح ًاب  القهم القول الثانً:

 ًاستدلًا بما هري: 

 دام  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -   أبي محمد مًلو أبي يتادو    أبي يتادو، يا : "خ جصا مع الصبي 

فقرده مد   .فقا : م  يت  يتهبل لو  رهدو بهصدة فردو سدربو - الرو هللا  رهو ًسرم -حصه ، ًجر  الصبي 

م ردو، فقمده، فقرده: مد  هشديد لدي؟  دم  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -هشيد لي  م جرسه،  م يا  الصبي 

فقا : ما لك هدا أبدا يتدادو؟ فأخب تدو  .م رو، فقمه -الرو هللا  رهو ًسرم  -يا :  م يا  الصبي  .جرسه

  . (2 : الدق فأ طو"الرو هللا  رهو ًسرمفقا  الصبي  .فأ ضو مصوفقا   ج  الدق ًسربو  صدي 

يب  شيادو ال ج  الذي شيد ألبي يتادو، ًلدم  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا ًفي ىذا بها   

  .هطرب شاىًدا آخ 

و حد و، ًىً  ًاستدلًا كذلك بحدهث خزهمة، ًىً    الزى ي     ما و ب  خزهمة أّ   مَّ

ابتدداع ف ًسددا مدد   -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -أ  الصبددي  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -مدد  أالددحاب الصبددي 

الرو هللا  -لهقضهو  م  ف سو، فأس ع  سً  هللا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ  ابي، فاستتبعو الصبي 

المشدي ًأبطدأ األ  ابدي فطفدق  جدا  هعت ضدً  األ  ابدي فهسداًمًصو بدالف   ًال  -هدو ًسدرم  ر

الدرو هللا  رهدو  -ابتا دو فصدادى األ  ابدي  سدً  هللا،  -الرو هللا  رهدو ًسدرم  -هشع ً  أ  الصبي 

سدمع حده   -الرو هللا  رهو ًسرم  -فقام الصبي  .، فقا : إ  كصه مبتاً ا ىذا الف   ًإال بعتو-ًسرم 

الدرو هللا فقا  الصبي  .فقا  األ  ابي ال ًهللا ما بعتكو .صداء األ  ابي، فقا : أًله  يد ابتعتو مصك"

فقا  خزهمة ب   ابده أصدا أشديد  .فطفق األ  ابي هقً  ىرم شيهًدا .: "برو يد ابتعتو مصك" رهو ًسرم

  .أصك يد باهعتو

 .فقدا  بتالددهقك هدا  سدً  هللا بدَم تشديد؟ " : رو خزهمة، فقدا -الرو هللا  رهو ًسرم  -فأيب  الصبي 

  .(3 "شيادو خزهمة بشيادو  جره  -الرو هللا  رهو ًسرم  -فجع   سً  هللا 

ا تبد  شديادو خزهمدة ًحدده ًلدم هطردب معدو  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًجو الداللة: أ   سدً  هللا 

 .شاىًدا آخ 

                                                           

 .7ٕٕ/ٓٔ، ًاب  حزم المحرو ٓٓٔ/ٔأ بلم المًيعه   -( اب  القهم 1 

 -7ٓ٘ٔ/ٗ [55]التوببة:  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّ  بداب يدً  هللا تعدالو -كتاب المؽازي –( البخا ي 2 

 .ٙٙٓٗ يم الحدهث 

ًسدص  أبدي  ،ٗٙٙٗ يدم الحددهث  – ٖٖٙ/ٗٔ –التسديه  فدي اإلشدياد  ردو البهدع  باب -كتاب البهع –( الصسابي 3 

، يدا  الحكدام فدي المسدتد ك ىدذا ٖٓٗ/ٖ –باب اذا  رم القاضي الددق الشداىد الًاحدد  -كتاب األيضهة –داًد 

حدهث الحهح اإلسصاد ً جالو باتفاق الشهخه   قاه ًلم هخ جاه ًتعرهق الذىبي في الترخهص: الحهح ًالدححو 

 .لباصي في تعرهقو  رو الصسابي ًسص  أبي داًداأل
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 - ضدي هللا  صدو  -ال جد  ألبدي يتدادو ًال د  رو اب  القهم أ  الحدهث األً  الذي شيد فهدو 

لهسه شيادو إصما ىً إي ا  م  ال ج  أ  السرب  صده، ًاإلي ا  هخترؾ  د  الشديادو فدبل صدزاع أ  

  .اإلي ا  م  ًاحد ال أك   بخبلؾ الصزاع في  دد الشيًد

 ًأما الحدهث ال اصي فيً الذي صص  رهو العرماء الذه  سدهأتي ذكد ىم أصدو ًايعدة  ده  ال تعدم

ًمد  األدلدة  .ًال هالرح أ  هقا   رهو ؼه ه، ًأ  هستشيد بو  رو ؼه  م  كا  الحدث هختص بو

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  - رو أ  حدهث خزهمة خاص بو ما جاء في الحددهث: "فجعد   سدً  هللا 

  . (1 شيادو خزهمة بشيادو  جره "

م  ىذا األال  ًما كا   رو  ففهو داللة أ  األال  بالشيادو أصيا ل جره  ًتم است صاء خزهمة

 .خبلؾ األال  فبل هقا   رهو ذك  م  يا  إ  حدهث خزهمة ًايعة  ه 

يا  السهًطي: "... يهام شيادو خزهمة مقام الشيادته  م  خالابص خزهمدة، ًم ردو ك هد  فدي الالدحابة  

أل هدا  مد  ا تخالدهص لعده  -الرو هللا  رهدو ًسدرم  - ضي هللا  صيم، ًيا  الخطابي: ىذا م  الصبي 

  . (2 بحكم مف د له  م  باب الصسخ فإ  المصسًخ إصما هقع  اًما لؤلمة ؼه  خاص ببعضيم"

ًىذا بها  م  السهًطي ًإي ا  مصو أ  حدهث خزهمة خاص بو كما أصو إيد ا  مصدو أ  ىصداك 

  .م ضي هللا  صيأحادهث أخ ى إصما جاءه متعرقة ببعض الالحابة 

مجدد ى التًكهددد لقًلددو ًاالسددتظيا   رددو خالددمو فالددا  فددي  شدديادو خزهمددة... ًيددا  ابدد  حجدد : "

ًفهو فضدهرة الفطصدة فدي األمدً  ًأصيدا ت فدع  .التقده  كشيادو اال صه  في ؼه ىا م  القضاها، اصتيو

مصزلة الاحبيا؛ أل  السبب الذي أبداه خزهمة حاال  في األم  صفسو، هع فدو ؼهد ه مد  الالدحابة، 

  خدص بفضدهرة صو ؼه ه مع ًضًحو جدًزي  ردو ذلدك بدأًإصما ىً لما اختص بتفطصة لما ؼف   

  .(3 "..م  شيد لو خزهمة أً  رهو فحسبو

فددي الشدديادو ًحددده، ًجعدد  شدديادتو  - ضددي هللا  صددو  -ًصددص  رددو خالًالددهة خزهمددة 

 . (4 بشيادته  جم ؼفه  م  األالًلهه 

                                                           

 .( سبق تخ هجو في صف  الالفحة1 

 .ٖٕٕ/7لسص  الصسابي  ش حو - ( السهًطي2 

 .9ٔ٘/8( اب  حج ، فتح البا ي 3 

شدد ح  -، ابدد  الصجددا 78ٔ/ٙ -المًافقدداه -، ًالشداطبيٖٖٖ/ٔ،ً أالددً  الس خسددي ٙ٘ٔ/ٔ ( أالدً  البددزدًي4 

 .ٔٔ٘/ٕ -ش ح مختال  ال ًضة -، الطًفي8ٕٔ/ٖ، اإلحكام لآلمدي 8ٕٕ/ٖ -الكًكب المصه 
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 -هللا  صدو  ضدي  -ًبصاًء  رو ما مضو ذك ه ًبهاصو؛ فالقً  المختا  ىً أ  حددهث خزهمدة 

ًايعة  ه  ال هعم ًأ  األال  في الشيادو  رو األمًا   جره  أً  جد  ًامد أته  ًال هكدً  ؼهد  

  .ىذا، ًهللا أ رم

 التطبٌق الثانً

 وهو فً الرضاع المحرم

م  األحكام الش  هة التي جاءه في أحكام ال ضاع ًما هتعردق بدو مد  أ  ال ضداع المحد م 

ً مدد  الم تضددع، ًحالدد  فهددو خددبلؾ بدده  العرمدداء  رددو يددًله   إصمددا ىددً الددذي هشددت ط فهددو العدددد

 مشيً ه ، ىما: 

 الشرط األول: عدد الرضاع المحرم. 

  .، ًىً أ  ك ه  ال ضاع ًيرهرو هح م(2 ًالمالكهة  (1 يً  الحصفهة القول األول:

 .هح م أ  ال ضاع المح م ىً خم   ضعاه مشبعاه   (4 ًالحصابرة  (3 الشافعهة القول الثانً:

 .ًل  هطه  الباحث الكبلم في الش ط؛ أل  مقالًد التطبهق ىً الش ط ال اصي

 الشرط الثانً: تحدٌد العمر فً الرضاع

أ  ال ضاع المح م   (8 ًالحصابرة  (7 ًالشافعهة  (6 ًالمالكهة  (5 ذىب الجميً  م  الحصفهة القول األول:

الدرو هللا  -حتجدًا بحددهث  سدً  هللا المح م ىً ما كا  يبد  العدامه ، ًالدذي كدا  يبد  الفطدام ًا

: "ال هح م م  ال ضا ة إال ما الرو هللا  رهو ًسرم   أم سرمة، ياله: يا   سً  هللا  - رهو ًسرم

  . (9 فتق األمعاء في ال دي، ًكا  يب  الفطام"

                                                           

 .8ٖٕ/ٖ( اب  صجهم، البح  ال ابق ش ح كصز الديابق 1 

 .9ٖٔ/ٔ( الترقه  2 

 .ٙٔٗ/ٖالش بهصي، مؽصي المحتاج ، ًٖٓٙ/ٔٔ( الماً دي، الحاًي الكبه  3 

 .ٖٖٗ/9 داًي، اإلصالاؾ م( ال4 

 .ٕٖٙ/ٙ، ًتبهه  الحقابق 9/ٗ( الكاساصي، بدابع الالصابع 5 

 .79ٔ/ٗ( مًاىب الجره  6 

 .7٘ٔ/7، ًال مري صياهة المحتاج ٙٔٗ/ٖ( الش بهصي، مؽصي المحتاج 7 

 .ٕٖٙ/7( اب  يدامة، المؽصي 8 

 .ًيا  حس  الحهح8٘ٔٔ يم الحدهث  – 9ٗٗ /ٕ -ال ضاعأبًاب  –( سص  الت مذي 9 
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أ  ال ضداع  - ا ضدي هللا  صيد -  (2 ًىدً يدً  مد ًي  د   ابشدة  (1 ذىب الظاى هة القول الثانً:

  . المح م ىً في  م  ال هتقهد بعم  معه 

 ع الكبه  هجًز  صد الحاجة ًالح ج. أ   ضا (4 ًاب  القهم (3 اب  تهمهة القول الثالث:

ًسبب االختبلؾ في ذلك حدهث سالم مًلو أبي حذهفة ًىدً  د   ابشدة يالده جداءه سديرة 

، فقاله: ها  سً  هللا إصدي أ ى فدي ًجدو أبدي حذهفدة -الرو هللا  رهو ًسرم  -بصه سيه  إلو الصبي 

ياله: ًكهؾ أ ضع ًىً  .أ ضعهو": الرو هللا  رهو ًسرمم  دخً  سالم  ًىً حرهفو( فقا  الصبي 

  .(5 ًيا : يد  رمه أصو  ج  كبه " -الرو هللا  رهو ًسرم - ج  كبه ؟ فتبسم  سً  هللا 

أ  الصبددي  رهددو الالددبلو ًالسددبلم أمدد  أم حذهفددة أ  ت ضددع سددالًما ًىددً كبهدد  فهحدد م  وجببه الداللببة:

 .(6  رهيا

ًلقد ذىب جميً  العرماء م  المذاىب األ بعة أ  حاد ة سالم مًلو أبي حذهفدة ًايعدة  ده  

ال هالرح أ  هقا   رهيا ؼه ىا لؤلحادهث المتعددو التي صاله  رو أ  ال ضاع المحد م، إصمدا ىدً 

يب  العامه  ًما كا  يب  الفطام، ًالدذي أصبده الرحدم ًأصشدز العظدم، ًال هكدً  ذلدك إال فدي ما كا  

  .طً  الصمً ًال هكً  في حالة الكب  ًفي س  البرًغ

فع  أبي مًسو اليبللي،    أبهو، أ   جدبًل كدا  فدي سدف ، فًلدده ام أتدو، فداحتب  لبصيدا، 

ا : ح مده  رهدك، يدا : فدأتو ابد  مسدعًد، فجع  همالو ًهمجو، فدخ  حرقو، فدأتو أبدا مًسدو، فقد

: "ال هحد م مد  ال ضداع، إال مدا أصبده الرحدم، -الرو هللا  رهو ًسرم  -فسألو؟ فقا : يا   سً  هللا 

  . (7 ًأصشز العظم"

  .أ  ال ضاع المح م ما أصبه الرحم ًأصشز العظمًىذا ًاضح البها  في 

                                                           

 9٘/ٔٔ( اب  حزم، المحرو 1 

 ( المالد  السابق2 

 ٓٙ/ٖٗ( اب  تهمهة، مجمًع الفتاًى 3 

 ٕٙٙ/9(  اب  القهم، زاد المعاد 4 

 ٖ٘ٗٔ يم الحدهث – 7ٙٓٔ/ٕباب  ضا ة الكبه   -كتاب ال ضاع –( مسرم 5 

 9ٗٔ/9فتح البا ي  –اب  حج   (6 

ًيا  شعهب األ صؤًط فدي تعرهقدو  ردو  9ٙٔٗ يم الحدهث  -8ٙٔ/7 -مسصد  بدهللا ب  سعًد – المسصد - ( أحمد7 

  رو المسصد الحهح بشًاىده
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الرو هللا  رهو ًسرم  -ًالعم   رو ىذا  صد أك   أى  العرم م  أالحاب الصبي ... ًيا  الت مذي: "

ًؼه ىم أ  ال ضا ة ال تح م إال ما كا  دً  الحًله ، ًما كدا  بعدد الحدًله  الكدامره  فإصدو ال  -

 . (1 "...هح م شهبا

 .(2 ال ضاع المح م ما كا  يب  العامه  فقط وجه الداللة:

ىدذا هددلك  ردو أصدو حددهث تد ك يددهًما، ًلدم هعمد  بدو ًلدم هترقدو الجميدً  ... ًيا  اب   بد الب : "

بالقبً   رو  مًمو، ب  ترقًه  رو أصو خالًص ًهللا أ رم ًمم  يدا   ضداع الكبهد  لده  بشديء 

مم   ًهصاه لك  صو، ًالح لدهصا  م  ب  الخطاب ً ري ب  أبي طالب ً بد هللا ب  مسدعًد ًابد  

ساب  أمياه المؤمصه  ؼه   ابشة ًجميً  التابعه  ًجما ة فقياء  م  ًأبً ى ه و ًاب   با  ً

  . (3 األمالا "

ًأما م  أجاز  ضاع الكبه  فرم هصظ  إلدو الحددهث أصدو ًايعدة  ده  ال هعدم بد  جدًزًا ذلدك 

الدرو هللا  -فمصيم م  يهده بالحاجة؛ أل  لفظ الحدهث إصمدا هدد   ردو الحاجدة ًالحد ج فأجداز الصبدي 

، فبل هكً  األم  مباحا لرجمهع ب  مد  كدا  فدي ح ًجدا  (4 "ًالحاجة تقد  بقد ىا" ذلك - رهو ًسرم 

   ضي هللا  صو.ًشق  رهو كما حال  في حاد ة سالم 

  .ًأما م  أجاز مطرًقا فصظ  إلو الجًاز ًلم هصظ  إلو سببو، ًهللا أ رم

 :القول المختار

ًال هالدرح أ  هقدا   رهدو ؼهد ه؛ ىً ما ذىب إلهو الجميً  م  أ  حدهث سالم ًايعة  ه ، 

ألصو  به  رو خبلؾ األال  ًما  به  رو خبلؾ األال  فبل هقا   رهو ؼه ه ًتعدده الصالًص 

في ذك   م  ال ضاع المح م، ًىً مدا فتدق فدي األمعداء ًأصبهده الرحدم ًأصشدز العظدم، ًكدا  يبد  

  .الفطام ًيب  العامه ، ًهللا أ رم

 

                                                           

 9ٗٗ/ٕ -أبًاب ال ضاع -السص   –( الت مذي 1 

 المالد  صفسو (2 

 ٕٓٙ/8( اب   بد الب ، التميهد 3 

 ٕٖ٘/ٕ( مًسً ة القًا د الفقيهة 4 



 

 

131 

 الفصل الثانً

  فٌها فً ترك العمل بالحدٌث األسباب المختلف 

سهسرط الباحث الضًء في ىذا الفال   رو األسباب التي تدم تد ك العمد  بالحددهث الالدحهح 

ألجريا  رًما أ  ىذه األسباب المختردؾ  رهدو بده  الفقيداء ًاألالدًلهه ، إصمدا جداءه بحسدب أالدً  

ب ال هقدًم  ردو المذىب فك  مذىب م  المذاىب يام  رو أالً  ًاضحة المعالم، ًلده  مد  مدذى

 .أالً  ًيًا د مق  و داخ  المذىب ًلقد ذك ه  ساب  ًأبحاث بأالً  ك  مذىب مد  المدذاىب

ًم  أ اد د اسة مذىب معه  فإ  الًاجب  رهو أ  هد   أالً  المذىب يب  د استو، ًم  خبل  

  هللا ًم  سص .الدله  الًاحد يد تخترؾ المذاىب الفقيهة في الحكم فهو ك   رو حسب أالً  مذىبو

الكًصهة االختبلؾ بده  العرمداء ًالخدبلؾ فدي المدذاىب الفقيهدة فهدو سدعة لؤلمدة فدبل هسدتطهع مدذىب 

ًاحد أ  هسع الصا  بأجمعيم ًم  خبل  أالً  المذاىب المخترفة جاءه مسألة األسدباب المختردؾ 

 . رهيا في ج ها  العم  بالحدهث الالحهح

خدالؾ الد اًي م ًهدو، ًكدا  الد اًي فقهيدا فالمذىب الحصفي م  أالًلو أ  الحدهث ه د إذا 

  . (1 فهعم  بعم  ال اًي ال ب ًاهتو

ًالمذىب المالكي هقدم فهو  م  أى  المدهصة  ردو الحددهث الالدحهح؛ أل   مد  أىد  المدهصدة 

  . (2 كالمتًات  في الصق  أل   م  متًا ث بخبلؾ  ًاهة األحاد

  . (3 ًالضعهؾ  رو القها ًم  أالً  مذىب أحمد تقدهم الحدهث الم س  

ًم  أك د  أسدباب اخدتبلؾ العرمداء االخدتبلؾ فدي أالدً  كد  مدذىب ًىصداك أسدباب أخد ى 

جاءه في الكتب، ًمد  الكتدب التدي جداء فهيدا أسدباب اخدتبلؾ العرمداء: كتداب  أ د  االخدتبلؾ فدي 

 :مالطفو الخ ، ًذك  أسباب الخبلؾ، مصيا.د القًا د األالًلهة في اختبلؾ الفقياء(

  . دم االطبلع  رو الحدهث ًبعض مسابرو -ٔ

  .الشك في  بًه الحدهث -ٕ

  .االختبلؾ في فيم الصص -ٖ

 .االشت اك الرفظي -ٗ

                                                           

 ٖ/ٕأالً  الس خسي ( الس خسي، 1 

 ٓٔ/ٔ( القاضي  هاض، ت تهب المدا ك 2 

 ٖٔ/ٔاب  القهم، إ بلم المًيعه   (3 
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 .تعا ض األدلة -٘

  . دم ًجًد صص في المسألة -ٙ

 .ط ق داللة األلفاظ  رو األحكام، ًف ق به  مصي  الحصفهة ًمصي  المتكرمه  -7

 .بداللة األلفاظ القًا د األالًلهة المتعرقة -8

 .القًا د المتعرقة بداللة األلفاظ م  حهث الشمً  ً دمو -9

  . (1 ًؼه  ذلك م  أسباب اختبلؾ الفقياء

ًسهذك  الباحث سبعة أسباب مخترؾ فهيا في ت ك العم  بالحدهث ألجريا، مع بها  مد  أخدذ 

ًسهذك  تطبهقاه م  العباداه ًم  المعامبله لرتم هد   ردو  .بيا ًم  يا  بيا م  المذاىب الفقيهة

  .السبب المذكً  المش ًح

 :ًاألسباب الم اد بح يا في ت ك العم  بالحدهث في ىذا الفال ، ىي

   .مخالفة ال اًي لما  ًى -ٔ

 .ضعؾ الحدهث -ٕ

   .إذا كا  الحدهث مما تعم بو البرًى ًلم ه ًه سًى ًاحد -ٖ

   .السهاسة الش  هة ما كا  م  يبه  -ٗ

   .مخالفة الحدهث ألالً  الش هعة -٘

   .مخالفة الحدهث لعم  أى  المدهصة   -ٙ

     .ً ًد الصص الصبًي مطرق في صص ًمقهد في آخ  -7

ًمما هجد  التصبهو لو أ  العرماء إصما أ ادًا م  ذك  ترك األسدباب الًالدً  إلدو الحدق، ًمدا 

كا  القً  مصيم لريدًى أً مدأ ب شخالدي بد  كدا  حدافزىم فدي ذلدك اإلخدبلص   ًحدبيم التبداع 

، ًمع اخدتبلفيم فدإ  الددً ىم امدتؤله حًبدا ًتقددهً ا لبعضديم الرو هللا  رهو ًسرمىدي  سً  هللا 

ًىذا الشافعي ترقو العرم  صد مالك ًأحمد ترقو العرم  صد الشافعي ف حم هللا األبمة، ًجعرصا  البعض،

 .مم  صقتفي أ  ىم فك  مصيم يدم لؤلمة جيًدا مبا ًكا ال هصك  ىذا، ًهللا أ رم

                                                           

 .ٗٔ، ص(  مالطفو الخ ، أ   االختبلؾ في القًا د األالًلهة في اختبلؾ الفقياء1 
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 المبحث األول

  مخالفة الراوي لما روى 

الباحث بش ح ىذه الجمرة  المبحث األً  في الفال  ىً  مخالفة ال اًي لما  ًى(، ًسهقًم

  .يب  ذك  ما هتعرق بيذا المبحث م  تفااله 

ًخالفو إلو الذي  الاه إلهو أً يالده بعدما صياه  صو ًىً م  : "... يا  اب  مصظً  المخالفة لغة:

  . (1 "[88ىًد:] َّ حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ ذلك ًفي التصزه  العزهز 

ديَء: ؼداَهَ ه، باهصدو،  كسدُو ًافقدو، ... ًجاء في معجم الرؽة الع بهة المعاالد و: " ديُء الشَّ خدالؾ الشَّ

ه ًلم ُهًافقو   . (2 "... كا  ِضدَّ

ًالمقالًد م   .فتبه  أ  معصو خالؾ في الرؽة م  فع  الضد؛ أي يد فع  المأمً   ك  ما أم  بو

  .الكبلم في ىذا المبحث، ىً أ  هفع  م  أم  خبلؾ ما أم  بو

ًالمدأمً  ىدً الالدحابي؛ أل  الالدحابي  -الرو هللا  رهو ًسرم  - ًاآلم  ىصا ىً  سً  هللا

ًالمسألة الم اد بح يا في كً  الالحابي  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ىً م  برػ األم      سً  هللا 

 م كا  الحدا  مصدو أ  يدد فعد  بخدبلؾ ىدذه  -الرو هللا  رهو ًسرم  -يد  ًى  ًاهة     سً  هللا 

أم هقددم فعد  الد اًي؛ ألصدو أد ى  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ك يدً  الصبدي ال ًاهة، في  هقدم فدي ذلد

 : تيحث، ضم  صقاط  دو، صبهصيا كاآلبم ًهو ًسهكً  الكبلم في ىذا المب

  .-الرو هللا  رهو ًسرم  -ى  هتعمد ال اًي م  الالحابة الك ام مخالفة الصبي  أواًل:

ا: ًٌ   .ما أسباب مخالفة ال اًي لما  ًى ثان

  .ذك  اختبلؾ العرماء في حكم مخالفة ال اًي م ًهو ثالًثا:

 ؟ -صلى هللا علٌه وسلم  -أواًل: هل ٌتعمد الراوي من الصحابة الكرام مخالفة النبً 

 - م ضي هللا  صي -مما يد  رم ًاستق   صد أى  السصة ًالجما ة خبلًفا لر افضة أ  الالحابة 

م، ًم  المستحه  أ  هتعمد الالحابي مخالفة   رهو ًسرل سً  هللا الرو هللا م  أشد الصا  متابعة

 -الرو هللا  رهو ًسرم  -؛ ذلك أصيم كاصًا شدهدي الحب ل سً  هللا الرو هللا  رهو ًسرم سً  هللا 

 -ًالمًايؾ  رو ذلك ك ه و ًم  ترك المًايؾ التي ال هصازع فهيا حتو أ داء اإلسبلم أ  الالحابة 

                                                           

 9/8ٕ( اب  مصظً ، لسا  الع ب 1 

 8ٗٙ/ٔ(  أحمد مختا   بد الحمهد  م ، معجم الرؽة الع بهة المعاال و 2 
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 - سً  هللا م يد ت كًا دها ىم ًأمًاليم استجابة   ً سًلو، ًكا  أحدىم هفدي - ضي هللا  صو 

 بصفسو ًمالو ًًلده، ًيد زكاىم هللا تعالو ًأ صو  رهو، فقا : -الرو هللا  رهو ًسرم 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّ 

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس

 حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق

 .[9 -8] الحش : َّ خن

 هتعمد مخالفتو؟  -الرو هللا  رهو ًسرم  -في  م  ت ك مالو ًأىرو ًدها ه حًبا ب سً  هللا 

، -م ضدي هللا  دصي -أحادهث  دهدو هزكي فهيدا أالدحابو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًيد ذك  الصبي 

الدرو  -ًمصيا    سعهد ب  أبي ب دو    أبي ب دو    أبهو، يدا : الدرهصا المؽد ب مدع  سدً  هللا 

فقدا : "مدا  .،  م يرصا لً جرسصا حتو صالري معدو العشداء، يدا : فجرسدصا فخد ج  رهصدا-هللا  رهو ًسرم 

يدا :  .يرصا ها  سدً  هللا الدرهصا معدك المؽد ب  دم يرصدا صجرد  حتدو صالدري معدك العشداء ؟زلتم ىيصا

فقدا :  .يدا : ف فدع  أسدو إلدو السدماء ًكدا  ك هدً ا ممدا ه فدع  أسدو إلدو السدماء .أحسصتم أً أالبتم

الصجًم أمصة لرسماء فإذا ذىب  الصجًم أتدو السدماء مدا تً دد، ًأصدا أمصدة ألالدحابي، فدإذا ذىبده أتدو 

  .(1 أالحابي ما هً دً ، ًأالحابي أمصة ألمتي فإذا ذىب أالحابي أتو أمتي ما هً دً "

أ  ًجًد الالحابة أمصة لؤلمة م  الفت  ًم   -الرو هللا  رهو ًسرم  -ذك  يً  الصبي  ووجه الداللة

  . (2 ظيً  البدع ًاصتشا ىا

أمدا  لؤلمدة، فًجدب التمسدك بمدا أخبد ًا ًمدا  - ضدي هللا  دصيم  -فإذا كا  ًجًد الالحابة 

بذلك م  سصة  رمًىا مد  فعرًه ًال هجًز الخ ًج  ما صسبًه لرسصة ًىً ال هبتد ً ، فكا  فعريم 

م، ً صد االختبلؾ بهصيم ه جح العرماء  ضي هللا  صي؛ فكريم  دً   سً  هللا الرو هللا  رهو ًسرم

 .به  أيًاليم كٌ  حسب أالً  مذىبو

ا:  ًٌ  ما أسباب مخالفة الراوي لما روى ثان

ى  ىصاك مد  الالدحابة مد   ًى  د   سدً  هللا  دم خدالؾ بفعردو تردك ال ًاهدة  السؤال المطروح:

 التي  ًاىا؟

                                                           

 9ٙٔٔ/ٗ -باب بها  بقاء الصبي أما  ألالحابو -كتاب فضاب  الالحابة –( مسرم 1 

 8ٖ/ٙٔ رو مسرم و ش ح –الصًًي ( 2 
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ًلكدد  مدد  المقطددًع بددو أ  ذلددك لددم هكدد  فددي حددا  مدد  الحددًا  لريددًى  صعددم يددد ًيددع ذلددك، :الجببواب

 -ًالتشيي ب  كدا  ألسدباب  رمهدة فقيهدة، ًمد  تردك األسدباب التدي دفعده بعدض الالدحابة الكد ام 

  .فع  خبلؾ ال اًهة التي  ًاىا - م ضي هللا  صي

  .خأ  هكً  الحدهث الذي  ًاه مصسًًخا ًيد  رم بذلك فبل هعم  بو لًجًد الصس -ٔ

بأ  هعتقدد بدأ   سدً  هللا لدم هد د بدالرفظ  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ  هتأً  حدهث  سً  هللا  -ٕ

 .ظاى  معصاه

 أ  هصسو الالحابي الحدهث الذي  ًاه  -ٖ

  .م- ضي هللا  صو  -أ  هكً  الحدهث  اًما فهخالص بعم   اًهو م  الالحابة  -ٗ

  .رت ؼهب م  ؼه  إلزامأ  الالحابي ا تقد أ  األم  له  حتًما ب  ل -٘

 .أ  هجد الالحابي بعد  ًاهة الحدهث حدهً ا آخ  معا ًضا  اجًحا -ٙ

  . (1 أ  هقرد الالحابي ؼه ه م  الالحابة، لعرمو أصو أ رم مصو ًأجد  مصو بفيم الخب  -7

  .فيذه األسباب ًؼه ىا م  أسباب مخالفة ال اًي لم ًهو في الحدهث

 ثالًثا: ذكر اختالف العلماء فً حكم مخالفة الراوي مروٌه. 

 اصقسم العرماء في حكم الحدهث الذي خالؾ فهو ال اًي  ًاهتو إلو يًله ، ىما: 

  المعً   رهو ىً حدهث  سً  هللا الرو الجميً  م  المالكهة ًالشافعهة ًالحصابرة أ القول األول:

ًاهتددو فددبل هتدد ك الحدددهث لمخالفددة الدد اًي لددو بدد  هبقددو ، ًإ  خددالؾ فهددو الدد اًي  هللا  رهددو ًسددرم

 .(2 حجة

 -هتدو  د   سدً  هللا االحصفهدة ًبعدض المالكهدة ًيدً  ألحمدد أ  مخالفدة الد اًي ل ً القول الثانً:

  .(3 هبط  االحتجاج بالحدهث ًهقدم فع  ال اًي  رو ال ًاهة -الرو هللا  رهو ًسرم 

ش ًح ًصالًص م  أيًا  الجميدً  ًبهدا  الدحة الصسدبة إلدهيم فهمدا أ  العبد و بال ًاهدة إذا  أواًل:

 .خالؾ ال اًي م ًهو

                                                           

   ٓٗ/ٖ، اب  القهم، إ بلم المًيعه  7ٖٔ، اب  القهم، ال ًح ٙ/ٕ( أالً  الس خسي1 

،الشًكاصي، إ شداد ٖٙٔ/ٗالمحالً  ال ازي،  ،ٖٙٔ/ٔ، الجًهصي، الب ىا  ٔٓٗ/ٖالز كشي، البح  المحهط  (2 

  ٖ٘ٔ/ٔالفحً  

 ٔٓٗ/ٖ، الز كشي، البح  المحهط 9ٔٔ، ًأالً  البزدًي ٙ/ٕ( أالً  الس خسي 3 
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الكهدة حهدث خبلًفا لجميدً  الحصفهدة، ًبعدض الم  ًال هض   م  ال اًي بخبلفو: "... يا  الز كشي

بو ًتأًهرو ًجو إال أصو ًيد يا   بد الجبا  ًأبً الحسه : إ  لم هك  لمذى يدمًا  أهو  رو  ًاهتو...

 رم بالض ً و أصو  رهو السبلم أ اد ذلك الذي ذىب إلهو م  ذلك الخب  ًجب الماله  إلهو، ًإ  لم 

هعرم ذلك ب  جًزصا أ  هكً  يد الا  إلهو لصص أً يها  ًجب الصظ  في ذلك فإ  ايتضو ما ذىب 

الماله  إلو ظاى  الخبد ؛  إلهو ًجب الماله  إلهو، ًإ  لم هقتض ذلك ًلم صطرع  رو مأخذه ًجب

أل  الحجة إصما ىي في كبلم ال سً  ال في مذىب ال اًي ًظاى  الحدهث هد   رو معصو ؼه  ما 

 . (1 "...ذىب إلهو ال اًي، فًجب الماله  إلهو ً دم االلتفاه إلو مذىب ال اًي

ًي ًىذا في ؼاهة الًضًح أ  المعتمد  صدد الجميدً  ىدً تقددهم ال ًاهدة ًإ   ا ضديا الد ا

بفعرو، إال إذا  رم سبب مخالفة ال اًي م  صص آخ  أً م  يها  فهصظ  ًيه إذ في مدا ذىدب إلهدو 

ال اًي، ًهتم الت جهح بده  األخدذ ب ًاهتدو ًبده  األخدذ بفعردو، ًإ  لدم هعردم سدبب ت كدو العمد  بمدا 

 . ًى فهقدم الحدهث مطرًقا، ًال هرتفه لعم  ال اًي

 ًى خبددً ا ً مدد  بخبلفددو فالددذي ذىددب إلهددو الشددافعي أ  اال تبددا   ًيددا  الجددًهصي: "...  الالددحابي إذا

 .  (2 ب ًاهتو ال بعمرو، ًيا  أالحاب أبي حصهفة ال هجًز االحتجاج بما  ًاه إذا كا   مرو مخالفا لو..."

  ًذك  ال ازي أ  مخالفة ال اًي ل ًاهتو فهما إذا كا  مذىب ال اًي هخالؾ ظداى  الحددهث، فدذك

 :تيأيًا ، ىي كاآلفي ذلك أ بعة 

 .مذىب بعض الحصفهة أ   م  ال اًي هقدم  رو الحدهث األول:

 .يً  الك خي أ  العب و بظاى  الخب  الثانً:

يً  الشافعي العب و بظاى  الحدهث إال إذا كا  فع  ال اًي م  أحد محتمبله الحدهث؛ أي  الثالث:

 .تبهاًصا ًش ًحا فهؤخذ بفع  ال اًي

الرو هللا  رهو  -ًىً إ   رم أ  فع  الالحابي ىً مقالًد الصبي  يً  القاضي  بد الجبا   الرابع:

ًجب الماله  إلهو ًإ  خالفو لصص آخ  أً يها  ًجدب التد جهح بده  الصالدًص،  -ًسرم 

  . (3 ًإ  كا  فعرو بهاًصا لمجم  الحدهث كا  بها  الالحابي أًلو باال تبا  ًاألخذ

الو تعبدصا بما ًال  إلهصا م  السصة، ًلم هتعبددصا بمدا فيمدو الد اًي ًذك  الشًكاصي أ  هللا تع

  .(4 ًم  يدم  م  ال اًي  رو ال ًاهة ال تالح لو حجة

                                                           

 .ٔٓٗ/ٖ( الز كشي، البح  المحهط 1 

 .ٖٙٔ/ٔ( الجًهصي، الب ىا  2 

 .ٖٙٔ/ٗ( ال ازي، المحالً  3 

 .ٖ٘ٔ/ٔ( الشًكاصي، إ شاد الفحً  4 
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ش ًح ًصالًص م  أيًا  الحصفهة ًبها  الحة الصسبة إلهيم فهما أ  العب و بعم  ال اًي إذا  ثانٌا:

  .م ًهو خالؾ 

جية ال اًي أً م  جية ؼه ه أما ما هرحقو م  جيدة  الخب  هرحقو التكذهب م ... يا  الس خسي: "

ال اًي فأ بعة أيسام: أحدىا أ  هصك  ال ًاهة أالبًل، ًال اصي أ  هظي  مصو مخالفة لرحددهث يدًاًل أً 

 مبًل يب  ال ًاهة أً بعددىا، أً لدم هعردم التدا هخ، ًال الدث أ  هظيد  مصدو تعهده  شديء ممدا ىدً مد  

  . (1 "...هاًلا، ًال ابع أ  هت ك العم  بالحدهث أالبلمحتمبله الخب  تأًهبًل أً تخال

ًىذا بها  م  الس خسي الحصفي، ًىدً أ  الخبد  هعدد كدذًبا فدي أ بعدة أحدًا ، ًكدا  ال ابدع 

 .مصيا ت ك العم  بالحدهث، فعّد الس خسي ذلك تكذهًبا لرخب  ًإذا كا  كذًبا فبل هعم  بو

د طعًصا في ال ًاهدة، ًهسدقط االحتجداج بيدا ًبه  البزدًي أ   م  ال اًي بخبلؾ  ًاهتو هع

  . (2 إال إذا  م  ال اًي ببعض ما هحتمرو الحدهث فبل هعد طعصا في ال ًاهة

ًلقد بًب الجالاص في كتاب الفالً ، فقا : "باب القدً  فدي الالدحابي إذا  ًى خبدً ا  دم  مد  

التأًهدد  لددم هرتفدده إلددو تأًهدد  ىددذا  رددو ًجيدده : إ  كددا  الخبدد  هحتمدد    (3 يددا  أبددً بكدد  -بخبلفددو 

الالحابي ًال ؼه ه، ًأمضو الخب   رو ظاى ه، إال أ  تقًم الداللدة  ردو ًجدًب الد فو إلدو مدا 

 .هؤًلو ال اًي

أ  ه ًهو  م هقً  بخبلفو فهما ال هحتم  التأًه ، ًال هالرح أ  هكدً  الرفدظ  بدا و  والوجه اآلخر:

خ الخبد ، أً  قد  مد  ظداى  حالدو: أ  مد اده كدا  فيذا هد   صدصا م  يًلو: "أصدو يدد  ردم صسد . صو

 .(4 "...الصدب، دً  اإلهجاب

 فجع  الجالاص مخالفة الالحابي لرخب ، كما هري: 

 .إ  كا  الخب  مما هحتم  التأًه ، ال هرتفه لرتأًه  ب  هؤخذ الرفظ  رو ظاى ه -ٔ

بتأًهد  الالدحابي ًيامده الق هصدة  ردو ًجدًب األخدذ  إ  كا  الخب  مما هحتم  التأًه ،  -ٕ

 فهؤخذ بو.

إذ كا  الحدهث ال هحتم  التأًه ، ًال هالدرح حمد  الرفدظ  ردو  مد  الد اًي فيدذا هدد   ردو  -ٖ

 .الصسخ أً أ  األم  أ هد بو الصدب ال اإلهجاب

                                                           

 .ٖ/ٕ خسي ( الس خسي، أالً  الس1 

 .9ٖٔ( أالً  البزدًي ص 2 

 .( الجالاص صفسو3 

 .ٖٕٓ/ٖ( الجالاص، الفالً  في األالً  4 
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ًالقً  المختا  ىً يً  الجميً  أ  العبد و إذا خدالؾ الد اًي  ًاهتدو، فدالعب و بالحددهث ال 

الالحابي بش  فيً مع ض لرصسها  أً أ  هقرد ؼه ه مم  ىدً أ ردم مصدو بعم  الالحابي، ًذلك أ  

أً يد سمع الخب  م  الحابي آخ  ً ًاه، ًلم هطرع  رو ترك الًايعة ًظ  أ  الحدهث هحم   رو 

شيء آخ ، فكا  العم  مصو بتأً  هخالؾ ظاى  الحدهث ًما ً د بسببو ًال هجًز العدً     يً  

إلو يً  ؼه ه كاب  م  كا  إال إذا كا  مما يد أجمع  رهو، ًيد  -ًسرم الرو هللا  رهو  - سً  هللا 

  .تم البها  سابقا أ  اإلجماع حجة يطعهة ًال هجًز مخالفتو، ًهللا أ رم

 المطلب األول

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث مخالفة الراوي لما روى فً العبادات

لتطبهقداه التدي تد ك فهيدا العمد  سهسرط الباحث الضًء فدي ىدذا المطردب  ردو ذكد  بعدض ا

بالحدهث الصبًي؛ أل   اًي الحدهث يد  م  بخبلؾ  ًاهتو ًىذا ما كا  متبًعا  صدد الحصفهدة خبلفدا 

لرجميددً   رددو مددا تددم بهاصددو فددي المبحددث السددابق ًسددهذك  الباحددث التطبهددق مددع ذكدد  الخددبلؾ بدده  

  .ً  ألالحابوالجميً  ًالحصفهة  رو التطبهق الم اد ذك ه مع بها  ً زً الق

 التطبٌق األول

 فً رفع الٌدٌن فً الصالة فً تكبٌرة اإلحرام وفً الركوع وفً الرفع منه

فدي كهفهدة التكبهد  فدي  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -جاء في األحادهث الالحهحة     سً  هللا 

الالبلو، ًمتو ه فع المالري هدهو في التكبهد  ًمد  األحادهدث التدي جداءه فدي بهدا  مًاضدع  فدع 

  .الهده  في الالبلو ما جاء     بدهللا ب   م   ضي  صيما

إذا يام  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ما، يا : " أهه  سً  هللا - ضي هللا  صو  -    بد هللا ب   م   

و  فع هدهو حتو تكًصا حذً مصكبهو ًكا  هفع  ذلك حه  هكب  لر كًع ًهفع  ذلك إذا  فع في الالبل

  . (1 ًال هفع  ذلك في السجًد" . أسو م  ال كًع، ًهقً : سمع هللا لم  حمده

كدا  ه فدع هدهدو فدي الالدبلو إذا كبد  لرالدبلو  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -أ   سً  هللا  وجه الداللة:

 .(2 فع  أسو م  ال كًعًإذا  كع ًإذا  

                                                           

 7ٖٓ يم الحدهث  – 8ٕ٘/ٔ –باب  فع الهده  إذا كب  ًإذا  فع ًإذا  كع  –كتاب الفة الالبلو  –( البخا ي 1 

 ٕٕٓ/ٕفتح البا ي  –اب  حج   (2 
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ما، ًالذي ىدً  اًي الحددهث أ  ال فدع فدي التكبهد  فجاء     بدهللا ب   م   ضي هللا  صي

كا  في  بل ة أحًا ؛ األًلو: إذا كب  لرتح هم، ًال اصهدة: إذ  -الرو هللا  رهو ًسرم  -م   سً  هللا 

  .أ اد ال كًع، ًال ال ة: إذا  فع م  ال كًع

ا، أصو كا  إذا الرو لدم ه فدع هدهدو - ضي هللا  صو  -ًلك  يد جاء م  فع   بد هللا ب   م  

إال في تكبه و اإلح ام، كما  ًى ذلك  صو مجاىد جاء في مالصؾ ب  أبي شدهبة، يدا : "حدد صا أبدً 

بكدد  بدد   هدداش،  دد  حالدده ،  دد  مجاىددد، يددا : مددا  أهدده ابدد   مدد ، ه فددع هدهددو إال فددي أً  مددا 

  . (1 هفتتح"

ي لمدا صقد   صدو فد - مدا ضدي هللا  صي -ًالمخالفدة فدي الحددهث ال داصي ًاضدحة مد  فعد  ابد   مد  

  الحدهث األً  م  فع   سً  هللا الرو هللا  رهو ًسرم.

ًبصاء  رو ما مضو م  اختبلؾ العرماء فهما إذا خالؾ ال اًي م ًهو ى  هعم  بال اًهة أم 

  .بعم  ال اًي

هة ًالمالكهة في المعتمد  صدىم إلو  دم  فع الهده  إال في تكبه و اإلح ام ذىبه الحصف القول األول:

بصاء  رو أالريم، ًىً إذا خالؾ ال اًي م ًهو فبل هعم  بال ًاهة؛ أل  ال اًي ما خدالؾ ذلدك إال 

لسددبب معتبدد  مدد  صسددخ أً حدددهث أيددًى ًأمددا المخالفددة مدد  ؼهدد  سددبب، فددإ  ذلددك هقدددح فددي  دالددة 

  . (2 كريم  دً  - م ضي هللا  صي -ؾ األال  م  أ  الالحابة الالحابي، ًىذا هخال

فقهددًا  فدع الهدده  فدي التح همدة  - فدع الهدده  لرتح همدة  -ًكا  م  ألفاظ الحصفهة فدي ذلدك 

  . (3 فقط

ًأما المالكهة فالمعتمد  صدىم  دم  فع الهده  إال في تكبه و اإلح ام، ًىصاك يدً   د  مالدك 

  . (4 مًاضع  صد اإلح ام ً صد ال كًع ً صد ال فع م  ال كًعأصو ه فع في ال بل ة 

  

                                                           

 يدم  -ٕٗٔ/ٔ -باب مد  كدا  ه فدع هدهدو فدي أً  تكبهد و  دم ال هعدًد -كتاب الالرًاه –( مالصؾ اب  أبي شهبة 1 

بداب مد  يدا  ال ه فدع هدهدو فدي الالدبلو إال  –كتداب الالدبلو  –ًالبهيقي، مع فة السص  ًاأل ا   ٕٕ٘ٗالحدهث 

 8ٖ7 يم الحدهث  -8ٕٗ/ٕ – صد االفتتاح 

 ٘ٔ( االجماع  رو  دالة الالحابة الفحة 2 

، 99ٔ/ٔبددددابع الالدددصابع  -، ًالكاسددداصيٕٗ/ٔالمبسدددًط  -، ًالس خسدددي9ٖٔ/ٔالبحددد  ال ابدددق  -( ابددد  صجدددهم3 

 .ٙٓٔ/ٔتبهه  الحقابق  -ًالزهرعي

 ٘ٙٔ/ٔالمدًصة الكب ى  -، مالك اب  أص 8ٓٗ/ٔاالستذكا   -(  اب   بد الب 4 
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أ  األالد  العمد  بال ًاهدة ًلدً خالفيدا الد اًي فهكدً   فدع   (2 ًالحصابردة (1 الشدافعهة القول الثبانً:

  .الهده  في تكبه و اإلح ام ً صد ال كًع ً صد ال فع مصو

 ومن أدلة الحنفٌة والمالكٌة: 

أصو لم هك  ه فع هدهدو ًىدً  اًي الحددهث، فدد  ذلدك  ردو صسدخو، يدا   فع   بد هللا ب   م  -ٔ

فدد   .الجالاص: " ًى مجاىد أصو: الدرو خردؾ ابد   مد  فردم ه فدع هدهدو، إال  صدد االفتتداح

ت كيما ال فع بعد الصبي  رهو السبلم  رو: أصيما يد   فا صسخ األً ، لًاله لما ت كاه، إذ ؼه  

مما ال احتمدا  فهدو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًهاىا    الصبي جابز أ  هظ  بيما مخالفة سصة  

  . (3 لرتأًه "

 .بصاء  رو األال   صدىم فهما إذا خالؾ ال اًي م ًهو فهقدم  م  ال اًي -ٕ

أصدو  فدع هدهدو  صدد تكبهد و اإلحد ام، ًال  -الرو هللا  رهو ًسرم  - ىصاك  ًاهة     سً  هللا -ٖ

أصو كا  ه فدع هدهدو فدي  -الرو هللا  رهو ًسرم  -    الصبي هعًد لر فع     رقمة     بد هللا

  . (4 أً  تكبه و  م ال هعًد، ًىذا مما ال اختبلؾ    اب  مسعًد فهو

 ومن أدلة الشافعٌة والحنابلة:

الرو هللا ، ىً المقدم ًلً خالؾ ال اًي  ًاهتو     سً  هللا الرو هللا  رهو ًسرمفع  الصبي  -ٔ

   رهو ًسرم.

  .ال اًي صسي أً ت ك السصة لعذ  ما لع  -ٕ

ىصاك  ًاهة أخ ى     بد هللا ب   م   ًاىا طاً ، أصو كا  ه فع هدهو في تكبه و اإلح ام  -ٖ

 . (5 ً صد ال كًع ً صد ال فع م  ال كًع

 :القول المختار

ىً يً  الجميً  إ  ال فع هكً  في تكبه و اإلح ام ً صد ال كًع ً صد ال فع مصدو لرحددهث 

كا  ه فع  -الرو هللا  رهو ًسرم  -لمتقدم، ًكذلك يد جاءه أحادهث أخ ى ذك  فهيا أ   سً  هللا ا

هدهو في ال بل ة مًاضع ًالصق     اب   م  له  ًاحًدا، ب     مجاىد بأصو لم ه فع، ً   طاً  

                                                           

 .ٕٔ٘/ٖالمجمًع ش ح الميذب  -، ًالصًًيٕٗٔ/ٔاإليصاع  -، ًالش بهصي99/ٕالحاًي الكبه   -( الماً دي1 

 .7ٗ٘ٔالمؽصي  -، اب  يدامةٙ/ٖٗٔكشؾ القصاع  -، البيًتئٙ/ٕاإلصالاؾ  -( الم داًي2 

 .ٕٗٓ/ٕالفالً  في األالً   -( الجالاص3 

 .ٓٙٗ/ٔمعاصي األ ا   -، ًالطحاًئٕ/٘ٔبها  مشك  األ ا   -( الطحاًي4 

 .ٕٙٗ/ٔمعاصي األ ا   -( الطحاًي5 
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بد   مد  السدصة ًال  بد و بمخالفدة ا فهتبه  مما مضو أ  أدلة ال فع أيًى ًىدي .أصو  آه ه فع هدهو

  .ما، ًأ   بته أصو خالؾ الصص فالعب و بالصص ال بم  خالفو، ًهللا أ رم ضي هللا  صي

 التطبٌق الثانً

 فً حكم قضاء الصوم عن المٌت

اخترؾ العرمداء فدي حكدم يضداء الالدًم  د  المهده  ردو يدًله ، ًسدبب االخدتبلؾ فدي ذلدك 

 ضي هللا  صيما: أ   سً  هللا الرو ا  ًى فرقد جاء      ًو     ابشة مخالفة فتها ال اًي لم

  . (1 ، يا : "م  ماه ً رهو الهام الام  صو ًلهو"هللا  رهو ًسرم

  .أصو م  ماه ًيد ًجب  رهو الالًم ًلم هالم الام  صو ًلهو وجه الداللة:

الرو هللا  رهو  -ما أ  ام أو أته  سً  هللا - ضي هللا  صو  -ً   سعهد ب  جبه     اب   با  

 فقا : "أ أهه لً كا   رهيا ده  أكصه تقضهصو؟ .له: "إ  أمي ماته ً رهيا الًم شي فقا -ًسرم 

  . (2 يا : "فده  هللا أحق بالقضاء" .صعم: ياله

 .(3 في القضاء ده  رو العبادو يها  ال وجه الداللة:

أ  م  ماه ً رهو الًم الام  صو ًلهدو  - ضي هللا  صيما -ففي حدهث  ابشة ًاب   با  

ًىذا ظاى  لك  م  ي أ الحدهث إال أ  الفتها ًالعم  م   ابشة ًاب   با  أ  ال هالام    المهه 

فع   طاء ب  أبي  باح    ب   با  يا : "ال هالري  - ضي هللا  صو  -فرقد جاء    اب   با  

  . (4 ك  هًم مدا م  حصطة"أحد    أحد ًال هالًم أحد    أحد ًلك  هطعم  صو مكا  

ًىً  اًي الحدهث في الالهام    المهه هفتي بقًلو: ال هالًم  - ضي هللا  صو  -ًىذا اب   با  

  .أحد    أحد ًبيذه الفتًى مصو هخالؾ ما  ًى

مدا هفهدد  ددم جدًاز الالدًم  د  المهده بد   ردو  -ا ضي هللا  صيد -ًكذلك جاء     ابشة 

: "سدأله  ابشددة مد  الالدهام فعدد   مد و ابصددة  بدد الد حم ، يالدده ًلهدو أ  هطعدم  صددو، فدذلك خهدد 

                                                           

 .8٘ٔٔ يم الحدهث  – 9ٓٙ/ٕ -ً رهو الًمباب م  ماه  -كتاب الالًم –( البخا ي 1 

 .7٘ٗٔ يم الحدهث  -  9ٓٙ/ٕ -الًم ً رهو ماه م  باب -الالًم كتاب –  ( المالد  السابق2 

 . ٕٙ/8 مسرم  رو ش حو – الصًًي (3 

 يم  -7٘ٔ/ٕ -باب ذك  الًم الحي    المهه ًذك  االختبلؾ فهو –كتاب الالهام  –( الصسابي، السص  الكب ى 4 

بداب الالدًم فدي  –كتاب الالهام  –ًالححو شعهب األ صؤًط في تعرهقاتو  رو سص  أبي داًد  ،9ٔ8ٕالحدهث 

 7٘/ٗ –السف  



 

 

141 

ا، فقره ليا: إ  أمي تًفهه ً رهيدا  مضدا ، أهالدرح أ  أيضدي  صيدا؟ فقالده: ال ،  ضي هللا  صي

  .(1 ، خه  م  الهامك  صيا"الديي  صيا مكا  ك  هًم  رو مسكه ًلك  ت

باإلطعدام بدد  الالدهام مخالفدة الد هحة لمدا  ًه مد   -ا ضدي هللا  صيد -فاألم  م   ابشة 

  .ماه ً رهو الًم الام  صو ًلهو

 :ًاخترؾ العرماء  حميم هللا في ذلك  رو يًله ، ىما

  (2 م  ماه ً رهو الًم هطعم  صو في ك  هًم مسكه  ًىً يً  الجميً  م  الحصفهة القول األول:

  . (5 الحصابرة ًيً   صد  (4 -في الجدهد –ًالشافعي  (3 ًالمالكهة

م  ماه ً رهو الًم الام  صو ًلهو ًىً يً  بعض الشافعهة، ًىً مذىب الشافعي  القول الثانً:

، ًىددً مددذىب الحصابرددة فددي المعتمددد فددي الددهام الصددذ   صددو فقددط بخددبلؾ  (6 القدددهم ً جحددو الصددًًي

الالدهام  د  اخترؾ السرؾ في ىذه المسألة فأجاز ًأالحاب الحدهث، يا  اب  حج : "...  (7 الف ض

المهه أالحاب الحدهث ً رق الشافعي في القدهم القً  بو  رو الحة الحدهث كما صقرو البهيقي فدي 

  . (8 "...المع فة، ًىً يً  أبي  ً  ًجما ة م  محد ي الشافعهة

ًصق  البهيقي اتفاق أى  الحدهث أ  م  مداه ً رهدو الدًم الدام  صدو ًلهدو، ًلده  فدي ذلدك 

  . (9 خبلؾ به  أى  الحدهث

 من أدلة القول األول 

مدا، يدد خالفدا الحددهث - ضدي هللا  صدو  -ًم  أدلة الحصفهة  رو ذلك أ   ابشة ًابد   بدا  

الذي جاء فهو الهام الًلي  د  الدذي مداه ًصقرده الفتدًى  دصيم باإلطعدام، ًمدا كدا  ذلدك مدصيم إال 

فمد  أهد  جداز لكدم .. .ألصيم يد  رمًا أ  ىذا الحدهث مصسًخ بؽه ه م  األحادهث يا  الطحداًي: "

ت كيا ًالقً  بخبلفيا؟ فكا  جًابصا لو في ذلك بتًفهق هللا ً ًصو أ  ت كصا إهاىا كا ؛ ألصدا ال صعردم 

                                                           

فدي الًاجدب فدهم   -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -باب بها  مشك  ما  ًي     سً  هللا  -( الطحاًي، مشك  األ ا 1 

 – مددو القدا ي  العهصدي ًىدذا سدصد الدحهح، ًيدا  78ٔ/ٙ –ماه ً رهو الهام ى  ىً الالهام أً اإلطعام  صو 

 ٓٙ/ٔٔ –باب م  ماه ً رهو الًم  –كتاب الالهام 

 ٖٖ٘/ ٔ، ًالزهرعي، تبهه  الحقابق ٔٙٔ/ٖ( الس خسي، المبسًط 2 

 ،ٕٗ٘/ٕ، ًالق افي، الذخه و ٓٗٔ/ٖ( اب   بد الب ، االستذكا  3 

 9ٗٔ/7، ًال افعي، الش ح الكبه  ٕ٘ٗ/ٖ( الماً دي، الحاًي الكبه  4 

  8ٖٕ/ٖالم داًي، اإلصالاؾ في مع فة ال اجح م  الخبلؾ  (5 

 ٕٙ/8 رو مسرم ش حو  –( الصًًي 6 

 8ٖٕ/ٖالم داًي، اإلصالاؾ في مع فة ال اجح م  الخبلؾ  (7 

 9ٖٔ/ٗ( اب  حج ، فتح البا ي 8 

 9ٖٔ/ٗ(  المالد  السابق 9 
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يمدا، ذلك إال م  الجيتده  الرتده   ًهصاىدا  صدو مص -الرو هللا  رهو ًسرم  -أصو  ًي     سً  هللا 

الرو  -ب   با  ً ابشة بعد الصبي ما،  م ًجدصا اًىي م  جية اب   با  ً ابشة  ضي هللا  صي

يد ت كا ذلك ًياال بضده، ًىما المأمًصا   رو ما  ًها، العددال  فهمدا يداال، فعقرصدا  -هللا  رهو ًسرم 

في ذلك إال إلو ما ىً أًلو مما  -الرو هللا  رهو ًسرم  -بذلك أصيما لم هت كا ما يد سمعاه م  الصبي 

  . (1 "...فهو –رم الرو هللا  رهو ًس -يد سمعاه م  الصبي 

ًىصددا  جددع الطحدداًي إلددو مسددألة البحددث، ًىددي مخالفددة الدد اًي لم ًهددو فهقدددم فهيددا مددذىب 

  .ال اًي  رو م ًهو

ًأما المالكهة ًالشافعهة في الجدهد فرم هتع ضًا لمخالفة ال اًي لم ًهو، فاستد  مالك بعمد  

  . (2 أى  المدهصة ًأصو لم هصق     أحد أفتو بيذا

 . (3 استدلًا بالقها   رو الشهخ الي م فقالًا م  ماه ً رهو الًم أطعم  صو ًلهو يهاًسا ًالشافعهة

 . (3 يهاًسا

بأ  األال  العم  بال ًاهة، ًال تض  مخالفة ال اًي لم ًهو، أل  الد اًي يدد ًصًيش ىذا القً  

 هت ك العم  بال ًاهة لعدو أسباب تم ذك ىا في ش ح المبحث السابق فره جع لو. 

 :الثانًمن أدلة القول 

األحادهث السابقة م  يًلو  رهو الالدبلو ًالسدبلم أ  مد  مداه ً رهدو الدًم الدام  صدو ًلهدو 

 .ًالعب و بال ًاهة، ًإ  خالفيا ال اًي فبل هعد ذلك طعًصا فهيا ب  تقدم ال ًاهة دابًما

ما فد ق بده  مد  كدا   رهدو يضداء مد   - ضي هللا  صو -ًم  الجده  بالذك  أ  اب   با  

تو بأ   رو ًلهو أ  هطعم ًبه  مد  كدا   رهدو صدذ  ًلدم هالدم، فعردو ًلهدو أ  هالدًم  مضا ، فأف

 صو فع  سعهد اب  جبه     اب   با ، يا : "إذا م ض ال جد  فدي  مضدا   دم مداه ًلدم هالدم 

  . (4 أطعم  صو ًلم هك   رهو يضاء، ًإ  كا   رهو صذ  يضو  صو ًلهو"

 يضداء مد   مضدا ، فقدا  باإلطعدام  صدو، ًم  ىصا ف ق اب   با  به  حكم م  كدا   رهدو

أما م  كا   رهو صذ  فأًجب  رهو الالهام ً رو ىذا فقد حم  البعض فتها اب   با  في اإلطعام ً

   المهه الذي  رهو الًم م  يضاء  مضا  ًله  م  الصذ ، ًفي ذلك ىدً لدم هخدالؾ الحددهث، 

  .و يضاء م   مضا  أً م  الصذ ًلك  في فتًاه صق  فقو الحدهث في التف هق به  م  كا   ره
                                                           

 7ٖٙ/٘( الطحاًي، ش ح مشك  األ ا  1 

 ٖٙٗ/ٕ، ًالزهرعي، صالب ال اهة ألحادهث اليداهة 8ٕٗ/ٕو مًطأ مالك ( ش ح الز ياصي  ر2 

 8ٖٙ/ٙ( الصًًي، المجمًع ش ح الميذب 3 

يدا  شدعهب ، ٖٕٓٗ يدم الحددهث  – 7ٗ /ٗ –بداب فدهم  مداه ً رهدو الدًم  -كتداب الالدهام –( سص  أبي داًد 4 

 7ٗ/ٗ األ صؤًط في تعرهقو  رو السص  إسصاده الحهح
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ًصددًيش ىددذا القددً  بددأ   اًي الحدددهث يددد  مدد  ًأفتددو بخددبلؾ  ًاهتددو؛ فددد  ذلددك  رددو أ  

 ال اًي ت ك العم  بال ًاهة لعرة ظي ه  صده م  صسخ، أً تأًه ، أً ؼه  ذلك.  

 :القول المختار

أ  مد  مدداه ً رهددو الدًم هطعددم  صددو ًال هالدام  صددو؛ ًذلددك أل  العددد مدد  الالددحابة أفتددًا 

في حرو ًت حالو ًال شدك أصيدم  أًا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -بذلك، ًىم الذه  كاصًا مع  سً  هللا 

ً رمًا م  سصتو المطي و ًم  المستحه  أ  هخالفًا أم ه ًصيجو، ًكدا  الصقد  فدي ذلدك لده  فقدط 

الك هد و  اآل ا   (1 ب  كذلك    اب   م  ًساق البهيقي - م ضي هللا  صي -شة ًاب   با      اب

التي جاءه    الالحابة بفتًاىم في اإلطعدام  د  الدذي مداه ً رهدو الدًم ًيدد الد ح الطحداًي 

 .بصسخ حدهث الالهام    الذي ماه ً رهو الًم، ًهللا أ رم

 المطلب الثانً

 مخالفة الراوي لما روى فً المعامالتمن تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث 

سهقًم الباحث في ىذا المطردب بدذك  بعدض التطبهقداه التدي جداءه مد  المعدامبله بدالمعصو 

األ م، ًالتي خالؾ فهيا ال اًي ما  ًى ًذك  مذاىب العرماء في ذلك مع ذك  أدلتيم، ً دم القدً  

الًلي في الزًاج ًالتطبهق ال اصي في الذي اختا ه الباحث ًسهكً  التطبهق األً  فهما هتعرق بحكم 

 .حكم احتكا  السرع

 التطبٌق األول

 حكم الولً بالزوا 

  رو يًله : اخترؾ العرماء في حكم الصكاح ببل ًلي 

الدحة الصكداح إلو اشت اطو في   (4 ًالحصابرة  (3 ًالشافعهة  (2 ذىب الجميً  م  المالكهة القول األول:

 .فبل هالح صكاح ببل ًلي

 . (5 إلو  دم اشت اط الًلي في الحة الصكاح الحصفهة ذىب الثانً:القول 

  

                                                           

 ٕٗ٘/ٗ -باب م  ماه ً رهو الًم  –كتب الالًم  –الكب ى ( سص  البهيقي 1 

 7ٔٔ/ٕ، مالك ب  أص ، المدًصة الكب ى 9ٔ/9ٓ( اب   بد الب ، التميهد 2 

 7ٗٔ/ٖ، الش بهصي، مؽصي المحتاج 8/9ٖ( الماً دي، الحاًي الكبه  3 

 8/ٓ٘، الم داًي، اإلصالاؾ 9/ٓٔ( اب  يدامة، الكافي 4 

 8ٕٗ/ٕ، ًالكاساصي، بدابع الالصابع 7ٔٔ/ٖق ( اب  صجهم، البح  ال اب5 
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 ومن األدلة التً استدل بها من قال بعدم صحة النكاح بال ولً.

: "أهمدا امد أو لدم يدا   سدً  هللا الدرو هللا  رهدو ًسدرم    الزىد ي  د   د ًو  د   ابشدة يالده:

فدإ  اشدتج ًا  .فإ  أالابيا فريا مي ىا بما أالاب مصيا .هصكحيا الًلي فصكاحيا باط  فصكاحيا باط 

  . (1 فالسرطا  ًلي م  ال ًلي لو"

 .خبا  م  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أ  م  تزًجه بؽه  ًلي فصكاحيا باط ًىذا إ

ا، فداحت  الجميدً  بيدا  ردو  ضدي هللا  صيدًىذا الحدهث كما ىً ظداى  مد   ًاهدة  ابشدة 

 .اشت اط الًلي في الصكاح

ًيدد خالفده العمد  بدو فدد   – ضدي هللا  صيدا  –ًصًيش ىذا الحدهث بأصو م   ًاهة  ابشة 

 .(2 ذلك  رو  رميا بصسخو أً تأًهرو ًت ك العم  بظاى ه

 من أدلة الحنفٌة 

أصيدا زًجده ابصدة أخهيدا حفالدة بصده  بدد الد حم  إلدو  -ا ضي هللا  صي - به     ابشة  

مخالفة لما  ًه فاحت  الحصفهدة بدأ   ابشدة  -ا ضي هللا  صي -المصذ  ب  الزبه ، ًفي فع   ابشة 

  .يد خالفه ما  ًه ًم  أالً  الحصفهة إ  خالؾ ال اًي م ًهو فالعب و بعمرو ال ب اًهتو

، أصيدا زًجده شدة زًج الصبدي الدرو هللا  رهدو ًسدرمسم،    أبهو،     ابفع   بد ال حم  ب  القا

حفالة بصه  بد ال حم  المصذ  ب  الزبه ، ً بد ال حم  ؼابب بالشام فرما يدم  بد ال حم ، يا : 

أم رددي هالددصع بددو ىددذا، ًهفتدداه  رهددو؟ فكرمدده  ابشددة  دد  المصددذ ، فقددا  المصددذ : إ  ذلددك بهددد  بددد 

  .(3 يضهتوال حم ، فقا   بد ال حم : ما كصه أ د أمً ا 

زًجدة ابصتدو ًىدً  -ا ضدي هللا  صيد -لمدا  ردم أ   ابشدة  - ضدي هللا  صدو  -فيذا  بد الد حم  

تداه  رهدو  دم أجداز مدا فعرتدو  ابشدة  ضدي هللا ؼابب في الشام ؼضب، ًيا : أم ري هالصع بو ىذا، ًهف

 ا.  صي

لم تزًج ابصدة أخهيدا، ًلكصيدا جعرده  -ا ضي هللا  صي -ً د الجميً  ىذا فذك ًا أ   ابشة 

الصكداح مًيًًفدا  رددو  ضدو أخهيددا  بدد الد حم ، ًإصمددا ىدي تًسددطه فدي أمد  الصكدداح ًلدم تباشدد ه 

                                                           

، ًالححو الحداكم فدي 88ٓٔ يم الحدهث  – ٘ٓٙ/ٔ –باب ال صكاح إال بًلي  -كتاب الصكاح –( سص  اب  ماجة 1 

 المستد ك، ًاأللباصي في تعرهقو  رو السص  ًالححو شعهب األ صؤًط في تعرهقو  رو سص  اب  ماجة.

 اصظ  أدلة الحصفهة (2 

 ٕٖ/ٓٔ، البهيقي، مع فة السص  ًاأل ا 8/ٖي، ش ح معاصي األ ا  ( الطحا3ً 
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ًأ اده بذلك المحافظة  رو الكفؤ في الزًاج ً دم التف هط بو، ً صدما هأتي الًلي ىً م  هباشد  

  . قد الصكاح

ال حم  بد  القاسدم،  د  أبهدو يدا : كاصده  ابشدة ًاستدلًا بما جاء    اب  ج ه ،     بد 

تخطب إلهيا الم أو م  أىريا فتشيد، فإذا بقهه  قدو الصكاح ياله لدبعض أىريدا: " زًج فدإ  المد أو 

ال تري  قدو الصكاح "  ًاه  بد هللا ب  إد ه ،    اب  ج ه ،     بد ال حم  ب  القاسم، يا : ال 

ة فذك  معصو ىذه القالة، ًيا : فإذا لم هبدق إال الصكداح، يالده: أ رمو إال    أبهو، يا : كاصه  ابش

  . (1 ها فبل  أصكح، فإ  الصساء ال هصكح ، ًفي  ًاهة أخ ى ًياله: له  إلو الصساء الصكاح"

 :القول المختار

ًالقً  المختا  ىً يً  الجميً  ًىً أ  الًلي ش ط في الحة الصكاح، ًذلك لرحدهث الذي 

ًلقد  ًاه  دد م  أالدحاب الصبدي  . (2  رهو الالبلو ًالسبلم، أصو "ال صكاح إال بًلي"أخب  فهو الصبي 

 -م إضافة إلو األدلة األخ ى التي استد  بيا الجميً  ًيً  الحصفهدة إ   ابشدة - ضي هللا  صو  -

 -ا ضي هللا  صيد -ا خالفه الحدهث الذي  ًتو ال هستقهم؛ ألصو يد جاء     ابشة - ضي هللا  صو 

صد البهيقي أصو كاصه تخطب الم أو فإذا لم هبق إال الصكاح ياله لرًلي أصكدح فدإ  الصسداء ال هدصكح ،  

 .ًهللا أ رم

 التطبٌق الثانً

 فً قتل من بدل دٌنه

جاء األم  م   سً  هللا الرو هللا  رهو أ  م  تد ك دهد  اإلسدبلم ًالتحدق بددهٍ  ؼهد ه فإصدو 

بزصاديدة  - ضي هللا  صو  -هقت ، ًالحدهث أخ جو البخا ي    أهًب     ك مة، يا : أتو  ري 

: صه أصا لم أح ييم لصيي  سً  هللا الرو هللا  رهو ًسرملً ك فأح ييم، فبرػ ذلك اب   با ، فقا : "

  . (3 : م  بد  دهصو فايترًه"الرو هللا  رهو ًسرمًلقترتيم لقً   سً  هللا  .ال تعذبًا بعذاب هللا

 .(4 م  ت ك ده  اإلسبلم م  المسرمه  هقت  وجه الداللة:

                                                           

كتداب  –، ًمالصؾ اب  أبي شهبة ٖٖ/ٓٔ -باب ال صكاح إال بًلي -كتاب الصكاح -( البهيقي، مع فة السص  ًاأل ا 1 

 8٘ٗ/ٖ –باب م  يا  له  لرم أو أ  تزًج الم أو ًإصما العقد بهد ال جا   -الصكاح

 الالفحة السابقة( سبق تخ هجو 2 

 يددم  – 7ٖٕ٘/ٙ -بدداب حكددم الم تددد ًالم تدددو ًاسددتتابتيم -كتدداب اسددتتابة الم تددده  ًالمعاصددده  –( البخددا ي 3 

 ٕٗ٘ٙالحدهث 

 8ٕٓ/ٕٔش حو  رو مسرم  –الصًًي  (4 
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الدرو هللا  -ما الال هح ب ًاهتدو  د   سدً  هللا  - ضي هللا  صو  -ًىذا لفظ اب   با  

أ  م  ت ك ده  اإلسبلم هقت ، ًجاء كذلك ما هشيد ليدذا الحددهث مد   ًاهدة ابد   - رهو ًسرم 

 .- ضي هللا  صو  -مسعًد 

ال هحد  دم امد ئ " : -الرو هللا  رهو ًسدرم  -يا   سً  هللا فع  مس ًق     بد هللا يا : 

الزاصي ًالمفا ق  مسرم هشيد أ  ال إلو إال هللا ًأصي  سً  هللا إال بإحدى  بلث الصف  بالصف  ًال هب

 . (1 لدهصو التا ك لرجما ة"

بها  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أصو مما هقت  بو المسرم  بلً ا إذا يتد  القتد  العمدد ًلدم  وجه الداللة:

 .(2 هعؾ  صو أًلهاء الدم، ًإذا زصا ًكا  محالًصا ًإذا ت ك دهصو ًفا يو

مدا، فدإ  ابد  - ضدي هللا  صدو  -بدا  ًالكبلم  رو الحدهث األً  الذي ىً م   ًاهدة ابد   

أداو  -م   - با  خالؾ  مًم الحدهث؛ فالحدهث لفظو  ام في ال جا  ًالصساء ببل تف هق بهصيما ً

، فدتعم كد  مد  تد ك دهصدو مد  ال جدا   (3 ش ط ًىدي مد  الدهػ العمدًم كمدا ذكد  ذلدك األالدًلهً 

بدأ  هقتد  ال جدا  فقدط، ًأمدا  مدا جداءه الفتدًى مصدو - ضدي هللا  صدو -ًالصساء، ًلك  اب   بدا  

الصساء فدإصي  ال هقدتر  إذا تد ك  دهد  اإلسدبلم ًلكدصي  هحبسد  ًهجبد    رهدو فعد   االدم بد  أبدي 

  .(4 الصجًد    أبي  زه     ب   با ، يا : "ال هقتر  الصساء إذا ى  ا تدد     اإلسبلم"

الدم  د  أبدي ًزاد في مالصؾ بد  أبدي شدهبة أصيد  هحبسد  ًهجبد    ردو اإلسدبلم،  د   ا

 زه     بد   بدا ، يدا : "ال تقتد  الصسداء إذا ا تددد   د  اإلسدبلم، ًلكد  هحبسد  ًهدد ه  إلدو 

  . (5 اإلسبلم ًهجب    رهو"

اخترؾ العرماء به  الجميً  ًالحصفهة في  - ضي هللا  صو  -ًبسبب ىذا الفتًى الب   با  

 حكم الم تدو إلو يًله ، ىما: 

 .إلو أ  الم تدو ال تقت ، ًلكصيا تحب  ًتجب   رو اإلسبلم (6 ذىب الحصفهة القول األول:

  

                                                           

 ٕٕٔ٘/ٙ –باب يً  هللا تعالو  -كتاب الدهاه – بخا ي( ال1 

 ٗٙٔ/ٔٔش حو  رو مسرم  –الصًًي  (2 

 7٘ٔزى و، أالً  الفقو الفحة ( أبً 3 

 ٖٕٓ/8 -باب يت  م  ا تد  جبل كا  أم ام أو  -كتاب الم تد –السص  الكب ى  -( البهيقي4 

 77ٖٕٖ يم الحدهث  – ٕٗٗ/ٙ –باب ما يالًا في الم تدو  –كتاب السه   –( مالصؾ اب  أبي شهبة 5 

 ٖٗٔ/7بدابع الالصابع  -ًالكاساصي ،8ٗٔ/ٓٔالمبسًط  -، ًالس خسي9ٖٔ/٘البح  ال ابق  -( اب  صجهم6 
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إلدو أ  الم تددو تقتد  فحكميدا   (3 الحصابردةً  (2 ًالشدافعهة  (1 ذىب الجميً  م  المالكهة القول الثانً:

 .كحكم الم تد ال ف ق بهصيما

ًسبب الخبلؾ به  الحصفهة ًالجميً  الحدهث المتقدم فالجميً  أخذًا  رو أالًليم مد  أ  

الحدهث هقدم  رو مدذىب الد اًي ًتقددم ال اًهدة  ردو فعد  الد اًي إ  خالفيدا ًمدذىب الحصفهدة أ  

 -ال اًي ما ت ك العم  ب ًاهتو إال لسبب معب  بدا لدو ًإال  دد ذلدك طعصدا فدي الد اًي ًالالدحابة 

 كريم  دً .  -م  صي ضي هللا

 :القول المختار

ًالقددً  المختددا  فددي حكددم الم تدددو بدده  القتدد  أً الحددب  ًاإلجبددا   رددو اإلسددبلم، ىددً يددً  

الجميً  إ  الم تد هقت  ذكً ا كا  أً أص و ال ف ق بهصيما، ً رو ىذا د   مدًم الحددهث، ًاألالد  

  السدصة أً مد  داللدة الرؽدة بقاء الحدهث  رو  مًمو ً دم تخالهالو م  ؼه  مخالص معرًم مد

 ًلم هتًف  في الصص مخالص فهبقو  ردو العمدًم، ًكدذلك لدم هصقد  ىدذا القدً  إال  د  ابد   بدا  

 -مدا ضدي هللا  صي -ما، كما سبق ًخالفو بذلك جميً  الالحابة فاصف اد اب   بدا   ضي هللا  صي

  .ؼه  مؤ   ًإ  كا  ىً  اًي الحدهث، ًهللا أ رم

                                                           

 ،ٕٓٓ/ٕ، ًالفًاكو الدًاصي ٓٗ/ٕٔالذخه و  -( الق افي1 

 ٘٘ٔ/ٖٔالحاًي الكبه   -، ًالماً دي8ٙٔ/ٙاألم  -( الشافعي2 

 7ٗٔ/ٙكشؾ القصاع  -، البيًتي 78/ٓٔالش ح الكبه   –( اب  يدامة 3 
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 المبحث الثانً

 ضعف الحدٌث

ضعؾ الحدهث م  األسباب التي اخترؾ العرماء فهيا به  العم  بالحدهث ًت ك العم  بو فما 

ىً الحدهث الضدعهؾ، ًىد  هعمد  بالحددهث الضدعهؾ أم ال هعمد  بدو أم أ  ىصداك شد ًط ًضدعيا 

العرماء لرعم  بالحدهث الضعهؾ، ًى  ىذه الش ًط متفق  رهيا م  حهدث الجمردة أ  ىصداك خدبلؾ 

 :  العرماء في ش ًط العم  بالحدهث الضعهؾ، ًسهكً  ت تهب المبحث كاآلتيبه

 .تع هؾ الحدهث الضعهؾ -ٔ

  .مذاىب العرماء في العم  بالحدهث الضعهؾ -ٕ

 .ش ًط العرماء في العم  بالحدهث الضعهؾ -ٖ

 أواًل: تعرٌف الحدٌث الضعٌف

  . (1 لؽة ًاالطبلًحا الحدٌث:

الضددعؾ خددبلؾ القددًو ًيهدد  الضددعؾ بالضددم فددي الجسددد : "... لؽددة يددا  ابدد  مصظددً  الضببعٌف:

  .(2 "...ًالضعؾ بالفتح في ال أي ًالعق 

الضددعهؾ مددا هكددً  فددي  بًتددو كددبلم كق طددا  بضددم القدداؾ فددي ي طددا  : "... ًيددا  الج جدداصي

  . (3 "...بكس ىا

ًبصاء  رو ما مضو فالضعهؾ ىً ما كا  خبلؾ القًي ًكا  فدي  بًتدو صظد  ًضدعؾ فهدو 

  .تما   بًتواح

ىدً كد  حددهث لدم تجتمدع فهدو الدفاه الحددهث ... الحدهث الضعهؾ االطبلًحا: يا  اب  الالبلح: "

 . (4 "الالحهح ًال الفاه الحدهث الحس 

 ًمدا  الحدهث الالحهح هقًم  رو خمسة أمً  فإذا خبل أحد الخمسة  د الحدهث ضعهًفا، ًىي: 

، متالدد  السددصد، ؼهدد  معردد  ًال شدداذ: ىددً يددا  ابدد  حجدد : "ًخبدد  اآلحدداد بصقدد   ددد  تددام الضددبط

  . (5 الالحهح لذاتو"

                                                           

 7( اصظ : الفحة 1 

 ٖٕٓ/9لسا  الع ب  -( اب  مصظً 2 

 8ٓٔالتع هفاه  -الج جاصي (3 

 ٕٓ( مقدمة اب  الالبلح الفحة 4 

 7ٕٕ/ٗ –صخبة الفك   -( اب  حج 5 
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ًىذا هستد ي تع هؾ الخمسة أمً  التي هتًيؾ  رهيا الحة الحدهث لهعرم م   ددم تًف ىدا 

  .ضعؾ الحدهث

  . (1 العدالة، ًىي الفة تحم  الاحبيا  رو مبلزمة التقًى ًاجتصاب ما هؤدي لرفسق -ٔ

الالد  ًالكتاب أ  هكً   اًي الحدهث ً قو في كتاب الضبط، ًهشم  ضبط الكتاب ًضبط  -ٕ

أً ضددبطو فددي الددد ه بحهددث هقددد   رددو أدابددو؛ ًذلددك بددأ  هكددً  مدد  الحفدداظ ال هخرددط بدده  

  . (2 ال ًاهاه ًلم هالاب بالصسها  بسبب الكب 

  . (3 بسصد متال ، ًىً: إمكاصهة لقاء  اًي الحدهث  م  حدث  صو فهرزم م  ذلك المعاال و -ٖ

  . (4 ذ، مخالفة ال اًي لم  ىً أً ق مصو في الضبط أً العددالشذً -ٗ

 . (5 العر ، ًىي:  ابق همصع م  يبً  الحدهث ًال هستطهع كشفو إال الصقاد ًالحذاق م  العرماء -٘

 . (5 العرماء

ًلكد ، ال بدد مد  التصبهدو  .فإ  خبل الحدهث م  أحد الضًابط الخمسة، فإصو هعد حدهً ا ضدعهًفا

أ  الحدهث الضعهؾ الم اد الكبلم  صو ال هشم  الشاذ، إذ إصو تام البها  فهما سبق أ  الشاذ ال هعم  

بو  رو اإلطبلق؛ ألصو مخالؾ لمجمًع ال قاه، ًتدم ذكد ه ىصدا لهكدً  بهدا  الضدعهؾ جامًعدا ماصًعدا 

 .كما صص  رهو العرماء، ًهللا أ رم

ا: مذاهب ا ًٌ  ماء فً العمل بالحدٌث الضعٌف.لعلثان

 .هعم  بالحدهث الضعهؾ مطرًقا في ك  األحكام التكرهفهة ًالفضاب  بش ًط -ٔ

 .ال هعم  بالحدهث الضعهؾ مطرًقا ال في األحكام التكرهفهة ًال الفضاب  -ٕ

  .هعم  بو في الفضاب  بش ًط ًال هعم  بو في األحكام -ٖ

ًما سايو م  أحادهث فدي المًطدأ  (7 ًمالك ب  أص   (6 بً حصهفةًم  الذه  يالًا بو أ المذهب األول:

، ًالشدافعي ًهدد   ردو  (8 المًطأ هشيد لذلك، ًكا  هحت  بالم سد  إذا كدا  الم سد   قدة ًالمصقطدع

                                                           

 9ٙ -ٔٙتد هب ال اًي الفحة  -، ًالسهًطي  7ٕٕ/ٗ –صخبة الفك   -( اب  حج 1 

 ( المالد  السابق2 

 ( المالد  السابق3 

 ٔٗ(  اجع الفحة 4 

   9ٙ -ٔٙتد هب ال اًي الفحة  -، ًالسهًطي  7ٕٕ/ٗ –صخبة الفك   -( اب  حج 5 

، حاشدهة السدصدي  ردو سدص  7/9ٕ9اإلحكدام فدي أالدً  األحكدام  -، اب  حدزم7ٕٙ/ٔفتح المؽهث  -(  السخاًي6 

 9ٖٗ/ٔفتح القده   -، الكما  ب  اليمامٗٓٔ/ٔالصسابي 

 7ٔ/ٔمًاىب الجره   -، الحطابٕ/ٔالتميهد  -، اب   بد الب 9٘/ٕأ بلم المًيعه   -( اب  القهم 7 

 9٘/ٕأ بلم المًيعه   -( اب  القهم8 
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، ًأحمد ب  حصب  كا  هأخذ بالحدهث الضعهؾ ًهحت  بو إذا لدم هًجدد  (1 استداللو بالحدهث الضعهؾذلك 

، ًحاالد  الكدبلم ىصدا أ  األبمدة األ بعدة يدد أخدذًا بالحددهث (2 م  أالًلوفي الباب ؼه ه ًجعرو أالبل 

الضعهؾ ً مرًا ًأفتًا بو ًىصاك كذلك م  ؼه  األبمة األ بعة يدد أخدذ بالحددهث الضدعهؾ، ً مد  بدو 

  .األً  ًهستكفي الباحث بم  ذك ىم ًالش ًط التي صص  رهيا أالحاب المذىب

  . (3 د جاه ًما كا  ضعفو شدهًدا فيً مت ًك أ  هكً  الضعؾ هسهً ا؛ أل  الضعهؾ -ٔ

  . (4 أ  ال هكً  حدهث في الباب ًأ  ال هكً  لو معا ض -ٕ

فكبلم أحمد ًم  ًافقو دا   رو أ  العم  بالحدهث الضدعهؾ هقددم  ردو القهدا  ... يا  الشاطبي: "

  .(5 "...م ضي هللا  صيالمعمً  بو  صد جميً  المسرمه  ب  ىً إجماع السرؾ 

ًىً  دم العم  بالحدهث الضعهؾ مطرًقدا، ًمد  الدذه  يدالًا بدو مسدرم بد  الحجداج  المذهب الثانً:

ًاب    (7 ، ًأبً سرهما  الخطابي الاحب معالم السص  (6 القشه ي ًشدد في ذلك في مقدمتو لالحهحو

  (11 ًؼهد ىم، ًذىدب إلهدو مد  المعاالد ه  أحمدد شداك   (9 ًأحمدد بد  تهمهدة  (8 ًاب  حزم الظداى ي

  . (11 حمد صاال  الده  األلباصيًم

ًىً أ  الحدهث الضعهؾ هعم  بو في الفضاب  فقط ًبش ًط معهصدة ًال هعمد  بدو  المذهب الثالث:

يددا  العرمدداء مدد   ...ًصسددب الصددًًي ىددذا القددً  إلددو جميددً  العرمدداء، يددا  الصددًًي: " فددي األحكددام 

ت ؼهددب ًالت ىهددب بالحدددهث المحددد ه  ًالفقيدداء ًؼهدد ىم هجددًز ًهسددتحب العمدد  فددي الفضدداب  ًال

، ًيددا  صددً  الددده   تدد : (13 ًيددا  بددو ابدد  حجدد  اليهتمددي  (12 "...الضددعهؾ مددا لددم هكدد  مًضددًً ا

                                                           

 ٗ٘/ٕفتاًى اب  حج   -، اب  حج  اليهتمي8ٖٖ/ٗ، فتاًى ال مري 8٘/ٕأ بلم المًيعه   -(  اب  القهم1 

 ٖ٘ٔ/ٕاآلداب الش  هة  -، ًاب  مفرح 7ًٖٖمسًدو آ  تهمهة الفحة  ٘٘/ٕ( المالد  السابق 2 

 ٕ٘٘القً  البدهع  –ًالسخاًي ، ٘٘/ٕأ بلم المًيعه   –(  اب  القهم 3 

 ٘٘/ٕ( المالد  صفسو 4 

 ٕٕٙ/ٔاال تالام  –( الشاطبي 5 

 7ٗ/ٔش ح  ر  الت مذي  -، اب   جب الحصبري7/ٔ(  الحهح مسرم 6 

 7/ٔمعالم السص   -( الخطابي 7 

 8ٗ/ٕالمر  ًالصح   -( اب  حزم8 

 8ٗيا دو جرهرة في التًس  ًالًسهرة الفحة  -( اب  تهمهة9 

 7ٙالبا ث الح هث الفحة  -أحمد شاك (  11 

 ٘ٗ/ٔالحهح الجامع الالؽه   -( األلباصي11 

 ٘األذكا  الفحة  -( الصًًي12 

 9ٕيًا د في  رًم الحدهث  -( اب  حج  اليهتمي13 
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ًًجو ىذا المذىب أ  الحدهث الضعهؾ لما كا  محتمبًل لئِلالابة ًلم هعا ضو شيء، فدإ  ىدذا ..."

 . (1 "...هقًي جاصب اإلالابة في  ًاهتو فهعم  بو

 ًاشت ط أالحاب المذىب ال الث في يبً  الحدهث الضعهؾ في فضاب  األ ما ، ما هري: 

أ  هكددً  الضددعؾ ؼهدد  شدددهد فددبل تقبدد   ًاهددة مدد   دد ؾ  صددو الكددذب، ًمدد  كددا  شدددهد  -ٔ

  . (2 الضعؾ

 .أ  هكً  الحدهث في فضاب  األ ما  -ٕ

 .أ  هصد ج تحه أال   ام -ٖ

 . (3 رهو الالبلو ًالسبلمأ  ال هعتقد  بًتو     سً  هللا   -ٗ

 القول المختار

ىً القً  ال الث ًىً أ  الحدهث الضعهؾ هعم  بو في فضاب  األ ما  ًالت ؼهب ًال ىهب 

بالش ًط المذكً و، ًم  أىميا: اصد اج الحددهث تحده أالد   دام، ًىدذا األالد  هشديد؛ لدذلك 

العمد  بالحددهث الضدعهؾ بدالعمًم، ًإ  كدا  الحددهث الضدعهؾ ؼهد  مجدزًم بالدحتو، فكدذلك 

يالددو خبلفددا لشدددهد الضددعؾ كالمًضددًع ًالمصكدد   -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -هحتمدد  أ  الصبددي 

بمة مم  تقدم ذك ىم الحدهث الضعهؾ في األحكام  ردو القهدا . ًالمصقطع، ًلقد يدم بعض األ

بش ًط ًأ كاصدو أيدًى مد  الحددهث الضدعهؾ فهقددم القهدا   ردو  ًلك ، هعتقد الباحث أ  القها 

  .الحدهث الضعهؾ في األحكام، ًهللا أ رم

 المطلب األول

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث كونه ضعٌف فً العبادات

ي ىذا المطرب م اله  م  تطبهقاه ت ك العم  بالحدهث الضعهؾ في العباداه  صد سهذك  الباحث ف

م  يا  ال هعم  بالحدهث الضعهؾ في األحكام، مبهًصا الحكم الش  ي ًًجدو االسدتدال ، ًذكد  مد  

  م  بو ًم  خالؾ في ذلك م  ؼه  تقاله  مخ  أً إطالة ممرة مقتالً ا، بذلك  رو التم ه  لبها 

  .في ذلك خبلؾ العرماء

                                                           

 9ٕٔمصي  الصقد في  رًم الحدهث  –( صً  الده   ت  1 

 ٕ٘٘القً  البدهع  -( السخاًي2 

، ًابد  حجد  العسدقبلصي 9ٙٔتد هب ال اًي  -،، ًالسهًطي 8ٕٙالمؽهث ا/ فتح  -السخاًي -(  جمهع الش ًط 3 

 -، ًابد   دبل 9ٓٙ/٘اإلالابة في تمههز الالدحابة  -، اب  حج  العسقبلصيٕتبهه  العجب الفحة  –العسقبلصي 

 8ٖٕ/ٕتًضهح األفكا  لمعاصي تصقهح األصظا   –، الالصعاصي 8ٗ/ٔالفتًحاه ال باصهة 
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 التطبٌق األول

 فً كٌفٌة التٌمم

التهمم طيا و بدلهة    الماء ًاألال  ىً في الطيا و أ  تكً  بالماء ًإذا فقدد المداء فهكدً  

 :التهمم بداًل  صو، ًاخترؾ العرماء في كهفهة التهمم، ًذلك م  حهث

  دد الض باه في الت اب ض بة ًاحدو لرًجو ًالكفه ، أم ض بته ؟ -ٔ

 مسح الهده  إلو الكً ه  أم إلو الم فقه ؟حد  -ٕ

 .ًسبب اختبلفيم االحتجاج بالحدهث، ًبه  م  أخذ بال ًاهة الالحهحة ًم  أخذ بالضعهفة

 أواًل: فً عدد الضربات للتٌمم.

 .إلو أ  التهمم ض بته  ض بة لرًجو ًض بة لركفه  (2 ًالشافعهة  (1 ذىب الحصفهة القول األول:

أ  التهمم ض بة ًاحدو لرًجدو   (5 ، ًىً يً   امة أى  الحدهث (4 ًالحصابرة  (3 المالكهة القول الثانً:

  .ًالكفه  ً صد المالكهة تس  الض بة ال اصهة ًال تجب

يدا :  -الرو هللا  رهو ًسرم  -    بهد هللا    صافع    اب   م     الصبي  أدلة القول األول:م  

  . (6 لرهده  إلو الم فقه " ض بةً "التهمم ض بتا  ض بة لرًجو

 . (7 أ  التهمم هكً  بض بته  األً  لرًجو ًال اصهة لرهده  ًالحد في ذلك إلو الم فقه  وجه الداللة:

سرهما  ب  أبو داًد ًسدرهما  بد  أ يدم ضدعهفا  ال هحدت  ب ًاهتيمدا، ًالالدحهح ... يا  البهيقي: "

  . (8 م  فعرو" ًاهة معم  ًؼه ه    الزى ي    سالم    اب   م  

 . (9 ًيا  األلباصي: "ضعهؾ جدا"

 -ما جاء  صد مسرم أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم لما  ردم  مدا  بد  هاسد   أدلة القول الثانًًم  

إصما كا  هكفهك أ  تقً  بهدهك ىكذا  م ض ب بهدهدو األ ض ضد بة : "... يا  لو - ضي هللا  صو 

  . (11 "...ًظاى  كفهو ًًجيوًاحدو  م مسح الشما   رو الهمه  

                                                           

 ٖٖٔ/ٔبدابع الالصابع  -ساصي، الكاٙٓٔ/ٔالمبسًط  -( الس خسي1 

 8ٙٔ/ٕالمجمًع  -، الصًًي99ٗ/ٕالحاًي الكبه   -( الماً دي2 

 ٕٕ٘/ٔمًاىب الجره   -، الحطاب9ٙ/ٔ( الترقه  3 

 ٕٖٓ/ٔالمؽصي  -، اب  يدامة8ٕٙ/ٔاإلصالاؾ  -( الم داًي4 

 87/ٔمعالم السص   –( الخطابي 5 

 999 يم الحدهث  - 7ٕٓ/ٔالسص  الكب ى  -البهيقي، 87ٕ/ٔالمستد ك  رو الالحهحه   -( الحاكم6 

 9ٖٗ/ٔش حو  رو البخا ي  –اب  بطا    (7 

  ، 7ٕٓ/ٔالسص  الكب ى  -( البهيقي8 

 7ٕٙالجامع الالؽه  ًزهادتو الفحة  -( األلباصي9 

 8ٖٙ يم الحدهث  – 8ٕٓ/ٔ -باب التهمم -كتاب الطيا و –( مسرم 11 
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 - ضدي هللا  صدو  -لمدا  ردم  مدا  بد  هاسد   -الرو هللا  رهدو ًسدرم  -أ   سً  هللا  وجه الداللة:

 .(1 الًضًء ض ب األ ض ض بة ًاحدو ًمسح بيا ًجيو ًكفهو

م  ط هق أبي يتادو ًىً أالح   (2 ًذك  أبً داًد في ىذا الباب حدهث اب  أبزي... يا  الخطابي: "

 . (3 األحادهث ًأًضحيا"أالح 

ًفهما مضو بها  في اختبلؾ العرماء في ت ك العم  بالحدهث الضدعهؾ، ًكهدؾ أ  بعضديم 

يد  م  بو، ًىذا م  أسباب ت ك العم  بالحدهث الضعهؾ، ًيدد تقددم أصدو سدبب مختردؾ فهدو، ًمدا 

  .مضو مًط  الشاىد

ا: الحد الواجب فً مسا الٌدٌن فً التٌمم. ًٌ  ثان

 اء في حد مسح الهده   رو يًله ، ىما: اخترؾ العرم

 .في الجدهد أ  حد المسح إلو الم فقه   (5 ًالشافعهة   (4 مذىب الحصفهة القول األول:

أ  حد المسح إلو ال سؽه  إال أ  المالكهة جعرًا ما بعد  (7 ًالحصابرة  (6 مذىب المالكهة القول الثانً:

  .بعد ال سؽه  إلو الم فقه  سصة

 ومن أدلة القول األول من السنة النبوٌة: 

، يدا : "التدهمم -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -    بهد هللا بد   مد   د  صدافع  د  بد   مد   د  الصبدي 

  . (8 ض بتا  ض بة لرًجو ًض بة لرهده  إلو الم فقه "

ًٍ فهو اسمو  ري ب  ظبها ، يا   صو  الصسابي ًىذا الحدهث ضعهؾ ضعفو  دد م  العرماء بسبب  ا

  .(9 ًأبً حاتم: "مت ًك"

ًلم هسرم حدهث مما صق  فهو أ  المسح إلو الم فقه  م  اصتقاد م  المحد ه ، ًم  أدلة القً  

  .ال اصي م  السصة الصبًهة أ  المسح إلو ال سؽه ؛ أي الكفه  فقط

                                                           

 7ٖ٘/ٔتحفة األحًذي  –المبا كفً ي  (1 

 ( ىً حدهث  ما  ب  هاس  المتقدم في تعرهم الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم لو في كهفهة الًضًء2 

 ٓٓٔ/ٔمعالم السص   -( الخطابي3 

 7ٓٔ/ٔالمبسًط  -، ًالكاساصي٘ٗٔ/ٔالبح  ال ابق  -( اب  صجهم4 

 ٕ٘ٔ/ٔالمجمًع  -، ًالصًًي9٘ٓ/ٕالحاًي الكبه   -( الماً دي5 

 ٖ٘ٗ/ٔالذخه و  -ًالق افي ، ٕٗ/ٔالمدًصة  –( مالك ب  اص  6 

 78ٕ/ٔ، ًاب  يدامة، المؽصي 98ٕ/ٔالف ًع  -( اب  مفرح7 

باب فو ما  ًى فهم  صام يا دا ًيابما ًمضطجعا ًما هرزم مد  الطيدا و فدو  -كتاب الطيا و -( سص  الدا يطصي8 

ًالحدددهث ضددعهؾ ألحددد  ،ٕٕٗ يددم  -ٓٔ/ٕ ددا  مع فددة السددص  ًاأل -، ًالبهيقددي97ٙ يددم  – ٕٗٙ/ٔفددو ذلددك 

  ٓ٘ٔ  / ٔ ال اهة صالب - الزهرعي - ًاتو 

 ٓ٘ٔ  / ٔصالب ال اهة  -، ًالزهرعي 87ٔ/ ٘الكام  في ضعفاء ال جا   -( اب   دي 9 
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إصدي     سعهد ب   بد ال حم  ب  أبزى    أبهدو، يدا : "جداء  جد  إلدو  مد  بد  الخطداب فقدا :

أجصبه فرم أالب الماء فقا   ما  ب  هاس  لعم  ب  الخطاب أمدا تدذك  أصدا كصدا فدي سدف  أصدا ًأصده 

 فقدا  الصبدي  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -فأصه فرم تال  ًأما أصدا فتمعكده فالدرهه فدذك ه ذلدك لرصبدي 

بكفهدو األ ض  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -فض ب الصبي  .: إصما كا  هكفهك ىكذاالرو هللا  رهو ًسرم

  .(1 ًصفخ فهيما  م مسح بيما ًجيو ًكفهو"

  .ًىذا الحدهث ال صزاع في الحتو فيً م   ًاهة البخا ي في الحهحو

ذىب جما ة مد  أىد  العردم إلدو أ  التدهمم ضد بة ًاحددو لرًجدو ًالكفده  ًىدً يدً  ... يا  الخطابي: "

 ًإسددحاق ً امددة أالددحاب  طدداء بدد  أبددي  بدداح ًمكحددً ، ًبددو يددا  األًزا ددي ًأحمددد بدد  حصبدد 

 .(2 الحدهث"

 :القول المختار

أ  التهمم ىً ض بة ًاحددو لرًجدو ًالكفده ، ًىدً مدذىب المالكهدة ًالحصابردة لالدحة الحددهث 

ًأ  حددد المسدح فدي الهدده  إلدو ال سددؽه ؛ أي الكفده  فقدط لالدحة الحدددهث  .المعتمدد  رهدو فدي ذلدك

المستد  بو  رو ذلك، ًلقدد تقد   أ  الحددهث الالدحهح هقددم  ردو ؼهد ه ًإصمدا التد جهح هكدً  فدي 

  .تساًي األدلة في القًو فت جح بذلك مذىب المالكهة ًالحصابرة، ًهللا أ رم

 التطبٌق الثانً

 البسملةمن الصالة فً حكم الجهر ب

 : آلتيأيًا ، جاءه كااخترؾ العرماء في حكم الجي  بالبسمرة  رو  بل ة 

 . دم الجي  ًهس  اإلس ا  بالبسمرة  (4 ًالحصابرة  (3 مذىب الحصفهة القول األول:

  .ال هجي  ًال هس  بيا في الف ض (5 مذىب المالكهة القول الثانً:

 .بالبسمرة في الالبلو الجي هةهجي    (6 مذىب الشافعهة القول الثالث:

                                                           

 ٖٖٔ يم الحدهث  -9ٕٔ/ٔ -باب المتهمم ى  هصفخ فهيما -كتاب التهمم –( البخا ي 1 

  87/ٔمعالم السص   –( الخطابي 2 

 7ٓٔ/ٔتبه  الحقابق  -، الزهرعي9ٕٖ/ٔالبح  ال ابق  -، ًاب  صجهمٙٔ/ٔالمبسًط  -( الكاساصي3 

 77/ٔالعدو  -، اب  يدامة8ٗ/ٕالم داًي  -( اإلصالاؾ4 

 ٗٙٔ/ٔالمدًصة الكب ى  -، ًمالك ب  أص ٗٗ٘/ٔمًاىب الجره   –(  الحطاب 5 

 ٖٗ٘/ٔمؽصي المحتاج  –، الش بهصي 98ٕ/ٖالمجمًع  –، الصًًي 7٘ٔ/ٔاألم  -( الشافعي6 
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ًىدً الجمدع بده  الجيد  ًاإلسد ا  فهجدًز لدو الجيد    (2 ًابد  القدهم  (1 يً  اب  تهمهدة القول الرابع:

 .ًاإلس ا ، ًلك  هس  أك   مما هجي 

ًم  األسباب التي أده إلو الخبلؾ في ىذه المسألة األحادهث المتعا ضة الًا دو في ذلدك، 

  جي  ًم  أخذ بأحادهث اإلس ا  أس ، ًلك  ى  ىصداك مد  أخدذ بالحددهث فم  أخذ بأحادهث الجي

 الالحهح الذي ال تعرهق  رهو، ًال طع  في الحتو؟ 

 ً رو الصقهض م  ذلك م  أخذ بالحدهث المصتقد المتكرم في الحتو؟  

ًسهذك  الباحث ما هتعرق بالمبحث فقط م  األدلة، ًىً ذك  أحادهث األحكدام المتعرقدة بدذلك 

 -م ضددي هللا  ددصي -هدد  التعدد ض لؤلدلددة األخدد ى مدد  القدد آ  أً الرؽددة أً أ ددا  الالددحابة مدد  ؼ

    .ًسهقتال  الباحث  رو بعض األحادهث فهما هتعرق بالجي  بالبسمرة في الالبلو

 من أدلة القول األول: الحنفٌة والحنابلة.

 الحدٌث األول:

مدا، كداصًا  ضدي هللا  صيًأبدا بكد  ً مد   -الرو هللا  رهو ًسرم  -   يتادو    أص : "أ  الصبي  

 . (3 هفتتحً  الالبلو بالحمد    ب العالمه "

أ  الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم ًأبدا  - ضدي هللا  صدو  -التال هح م  أص  ب  مالك  وجه الداللة:

ا هستفتحً  الالبلو بالحمدد   العدالمه ، ًلدم هدذك  البسدمرة، فدد ضي هللا  صيبك  ً م   ًً   م، كاص

 .(4 ىذا  رو  دم الجي  بيا ًأ  السصة اإلس ا  بالبسمرة

 الحدٌث الثانً: 

 -ا، يالده: "كدا   سدً  هللا - ضدي هللا  صدو  -   بده  ب  مهس و    أبدي الجدًزاء  د   ابشدة 

  . (5 "...هستفتح الالبلو بالتكبه  ًالق اءو بالحمد    ب العالمه  -الرو هللا  رهو ًسرم 

في  -الرو هللا  رهو ًسرم  -التي كاصه مع  سً  هللا  -ا ضي هللا  صي -ذك   ابشة  وجه الداللة:

 -أؼرب حرو ًت حالو أصو كا  هستفتح الق اءو في الالدبلو بالحمدد    ب العدالمه ، ًحددهث  ابشدة 

                                                           

 ٓ٘الفحة  -االختها اه الفقيهة  –( اب  تهمهة 1 

 99ٔ/ٔزاد المعاد  –( اب  القهم 2 

 7ٔٓ يم الحدهث  – 9ٕ٘/ٔ –باب ما هقً  بعد التكبه   –كتاب الفة الالبلو  –( البخا ي 3 

 ٖٔٙ/ٕش حو  رو الحهح البخا ي  –اب  بطا   (4 

 يدم  – ٖٙ٘/ٔ –باب ما هجمع الفة الالبلو ًما هفتتح بدو ًهخدتم بدو ًالدفة ال كدًع  -الالبلو كتاب  –( مسرم 5 

 98ٗالحدهث 
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 ضدي هللا  -أظي  في الداللدة مد  حددهث أصد  فرد ب يابد  هقدً  إّ  حددهث أصد   -ا ضي هللا  صي

 رو أصيم كاصًا هستفتحً  الالدبلو بالفاتحدة، ًلده  المقالدًد ذكد  البسدمرة، ًلكد  فدي  هحم  - صو

 .(1 ذك ه الق اءو فرم هبَق سبه  لبلحتما ، ًهللا أ رم -ا ضي هللا  صي -حدهث  ابشة 

ًالحددده ا  المددذكً ا  آصًفددا لدده  مدد  أحددد هطعدد  فهيمددا، فيمددا مدد   اًهددة الشددهخا  البخددا ي 

  .ًمسرم

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًالعم   رهو  صد أك   أى  العرم م  أالدحاب الصبدي ... " ًيا  الت مذي:

مصيم أبً بك  ً م  ً  ما  ً رو ًؼهد ىم ًمد  بعددىم مد  التدابعه ، ًبدو هقدً  سدفها  ال دً ي 

ًابد  المبددا ك ًأحمددد ًإسددحاق ال هدد ً  أ  هجيدد  بددـ"بسم هللا الدد حم  الدد حهم" يددالًا ًهقًليددا فددي 

  . (2 صفسو"

 ومن أدلة القول الثانً: المالكٌة

كا  الدله  األب ز  صد المالكهة األال  الذي  ّده مالك ًىً  م  أى  المدهصة، يا  الق طبي: 

الدرو هللا  رهدو  -"إ  مذىبصا هت جح في ذلدك بًجدو  ظدهم، ًىدً المعقدً ؛ ًذلدك أ  مسدجد الصبدي 

الدرو  -لدىً ، م  لد   سً  هللا بالمدهصة اصقضه  رهو العالً ، ًم ه  رهو األزمصة ًا -ًسرم 

ِحهِم{ اتبا ا لرسصة" -هللا  رهو ًسرم  ْحَمِ  ال َّ ِ ال َّ   .(3 إلو زما  مالك، ًلم هق أ أحد فهو يط }ِبْسِم هللاَّ

مد   ددم جيد  الصبدي  رهدو الالدبلو  ًاحتجًا كدذلك باألحادهدث التدي احدت  بيدا الف هدق األً  

  .ًالسبلم بالبسمرة

 الشافعهة لثالث:ومن أدلة القول ا

  ضي هللا  صو. ما  ًاه اب   با  

 الحدٌث األول:

هجيد   -الرو هللا  رهو ًسدرم  -   سالم    سعهد ب  جبه     اب   با ، يا : "كا   سً  هللا 

  . (4 ببسم هللا ال حم  ال حهم"

أ   سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم كا   -ما ضي هللا  صي -التال هح م  اب   با   وجه الداللة:

  .هجي  بالبسمرة أ صاء الالبلو

                                                           

  7ٕٗ/ٔ الت مذي سص  (1 

 7ٕٗ/ٔ( سص  الت مذي 2 

 9ٙ/ٔالجامع ألحكام الق آ   –( الق طبي 3 

 7٘ٓ يم الحدهث  – ٕٖٗ/ٔ –باب م  كتاب اإلمامة  –كتاب اإلمامة ًالبلو الجما ة  -المستد ك –( الحاكم 4 
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ًىددذا الحدددهث الددححو الحدداكم، ًًافقددو الددذىبي، ًلكدد  ضددعفو بعددض العرمدداء ًأ رددًه يددا  

ًالحح الحاكم ىذا الط هق ًخطأه الحدافظ فدي ذلدك؛ أل  فدي إسدصادىا  بدد هللا بد  ... الشًكاصي: "

ًيد  ًاه إسحاق ب   اىًهو في مسصده  .المدهصي إلو الًضع لرحدهث م ً ب  حسا  ًيد صسبو اب  

   هحهو ب  آدم    ش هك، ًلدم هدذك  ابد   بدا  فدي إسدصاده بد  أ سدرو ًىدً الالدًاب مد  ىدذا 

  . (1 "...الًجو يالو الحافظ

 الحدٌث الثانً: 

هللا  رهدو  الدرو -   ش هك ب   بد هللا ب  أبي صم     أص  بد  مالدك، يدا : "سدمعه  سدً  هللا 

  . (2 هجي  ببسم هللا ال حم  ال حهم" -ًسرم 

هجيدد   -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -التالدد هح مدد  أصدد  بدد  مالددك أصددو سددمع  سددً  هللا  وجببه الداللببة:

 بالبسمرة. 

  . (3 ًًافقو الذىبي .ًىذا الحدهث الححو الحاكم، ًيا : " ًاتو  قاه"

فتبده  بيدذه ال ًاهدة أصدو  الدا يطصي م  ط هق آخد ...فقد خ جو  ىذا ال ه به؛... يا  اب   جب: "

سددقط مدد   ًاهددة الحدداكم مدد  إسددصاده  جردده : أحدددىما إسددما ه  المكددي، ًىددً: ابدد  مسددرم، متدد ًك 

  . (4 "...الحدهث، ال هجًز االحتجاج بو

ًفي الؽالب صص العرماء أصدو ال هًجدد حددهث فدي الجيد  بالبسدمرة، إال ًفهدو صظد  مد  حهدث الدحة 

  . (5 خبلفا ألحادهث اإلس ا  بيااإلسصاد 

  . (6 ياَ  العقهري: ال هالح ِفي الجي  بالبسمرة َحِدْهث مسصد

اتفق أى  المع فة بالحدهث  ردو أصدو لده  فدي الجيد  بيدا حددهث الد هح ًلدم ... ًيا  اب  تهمهة: "

 .(7 "...ه ً أى  السص  المشيً و: كأبي داًد ًالت مذي ًالصسابي شهبا

  

                                                           

 ٕ٘ٔ/ٕصه  األًطا   –( الشًكاصي 1 

بداب ًجدًب  -كتاب الالبلو  –، سص  الدا يطصي 8ٖ٘/ٔ -باب التأمه  –كتاب الالبلو  –المستد ك  –( الحاكم 2 

  ٕٖٓ/ٔ –ي اءو بسم هللا ال حم  ال حهم في الالبلو ًالجي  بيا ًاختبلؾ ال ًاهاه في ذلك 

 8ٖ٘ يم الحدهث  -  8ٖ٘/ٔ -باب التأمه  –كتاب الالبلو  - مستد كال –الحاكم ( 3 

 ٖٖٙ/ٗ –فتح البا ي  –( اب   جب 4 

 7ٙٗ/٘ –السرسرة الضعهفة  –( األلباصي 5 

 7ٕٖ/ٗفتح البا ي  -( اب   جب6 

 ٘ٔٗ/ٕٕمجمًع الفتاًى  -( اب  تهمهة7 
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 الرابع:المذهب 

هجًز اإلس ا  ًهجًز الجي  ًهس  بيا أك   مما هجيد ، ًذلدك لرصالدًص الك هد و ممدا اسدتد  بيدا 

 ضددي هللا  - د  الالدحابة  اآل دا مد  يدا  بدالجي ، ًمد  يددا  باإلسد ا  ًالجيد  ًاإلسد ا  سددصة ً

 . رو الجي  بيا ًمصيم م  ذىب إلو اإلس ا ؛ فاألم  في ذلك فهو سعة ًال ضهق فهو - صيم

ًالجيد  بدبعض األذكدا  فدي الالدبلو كمدا جيد   مد  باالسدتفتاح ًابد   بدا  ...   ابد  تهمهدة: "يا

  . (1 "...ًكذلك الجي  بالبسمرة أحهاًصا .بق اءو الفاتحة

جيد ،  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -ًاإلصالاؾ الذي ه تضهو العالم المصالؾ، أصو ... ًيا  اب  القهم: "

 . (2 "...أك   م  جي هًأس ، ًيصه، ًت ك، ًكا  إس ا ه 

 :القول المختار

 .ًالمختا  م  األيًا  األ بعة السابقة ىً القً  ال ابع، ًىً أ  الجي  سدصة ًاإلسد ا  سدصة

ًلكدد  اإلسدد ا  هكددً  أحهاًصددا ال فددي الؽالددب بدد  الؽالددب الجيدد ، ًذلددك مدد  خددبل  العمدد  بجمهددع 

 صدد تعدا ض األدلدة الجمدع بهصيدا مدا المتعرقة بذلك؛ فرقدد تقد   فدي أالدً  الفقدو  اآل ا الصالًص ً

   .(4 .ًالمذىب ال ابع هعم  األدلة كريا، ًهللا أ رم  (3 أمك ، ًإ ما  دلهره  أً م  إىما  أحدىما

 المطلب الثانً

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث كونه ضعٌف فً المعامالت

المعددامبله بددالمعصو سهسددرط الباحددث الضددًء فددي ىددذا المطرددب  رددو ذكدد  صددً ه  مدد  أصددًاع 

األ م، مما كا  سبب الخبلؾ فهو به  العرماء ضعؾ الحدهث، ًيد تم البهدا  فهمدا سدبق أ  الحددهث 

الضعهؾ م  األسباب المخترؾ فهيا، ًسهذك  الباحث صماذج م  الخبلؾ الذي ًيع به  العرماء فدي 

 .مساب  بسبب ضعؾ الحدهث

  

                                                           

 98ٔ/ٕٓ( المالد  السابق 1 

 7ٕٕ/ٔزاد المعاد  -( اب  القهم2 

 ٖ٘ٗ/ٔ –صياهة السً   -، ًاإلسصًي9ٙٔ/ٕاإلبياج  -( السبكي3 

  التحقهق في أحادهث الخبلؾ  -بداهة المجتيد، ًكتاب اب  الجًزي  –كتاب اب   شد  التطبهقاه م  لرمزهد (4 
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 التطبٌق األول

 السلم فً الحٌوان

ؾ فهو األبمة م  األحكام في البهًع مدا هتعردق ببهدع السدرم ًخاالدًة السدرم فدي الحهدًا ، ًمما اختر

  (1 ًكا  م  أسباب الخبلؾ تعا ض األحادهث فك  مصيم أخذ بما الح  صده م  الحدهث ًت ك ما سدًاه

 ًيب  ذك  اختبلؾ العرماء في السرم في الحهًا  ال بد م  تع هؾ السرم  صد الفقياء. 

السرم أً السرؾ: بهع آجد  بعاجد ، أً بهدع شديء مًالدًؾ فدي الذمدة؛ أي أصدو هتقددم فهدو  بهع السرم:

 أ  المددا ، ًهتددأخ  المدد م  ألجدد ، ًبعبددا و أخدد ى: ىددً أ  هسددرم  ًًضددا حاضددً ا فددي  ددًض 

  . (2 مًالًؾ في الذمة إلو أج 

 :شرح بٌع السلم

التدي مد  الممكد  أ  ًىً أ  هأتي  ج  لهبهع سدرعة مبهصدا كد  مدا هتعردق بيدا مد  األًالداؾ 

تفضي إلو الصزاع في المستقب ، ًال بد م  تحدهد زم  تسرهم المبهع ًش ط ذلك أ  هسرم الد م  فدي 

  .مجر  العقد

  الرو هللا  رهو ًسرم.ًاألال  في ذلك ما الح     سً  هللا 

 -م الدرو هللا  رهدو ًسدر -فع   بدهللا ب  ك ه     أبدي المصيدا   د  ابد   بدا ، يدا : "يددم الصبدي 

المدهصة ًىم هسرفً  في ال ما  السصة ًالسصته ، فقدا : مد  أسدرؾ فدي تمد  فرهسدرؾ فدي كهد  معردًم 

 .(3 ًًز  معرًم إلو أج  معرًم"

  : كهفهة السرم ًما هصبؽي أ  هتًف  فهو -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًىصا به  الصبي 

 .أ  هكً  الكه  معرًًما في المكه  -ٔ

 .في المًزً  أ  هكً  الًز  معرًًما -ٕ

 .أ  هكً  األج  معرًًما -ٖ

 .بها  الجص  -ٗ

  

                                                           

 7ٕٔ/ٖبداهة المجتيد  –( اب   شد 1 

 8ٕٙ/٘الفقو اإلسبلمي ًأدلتو  –( الزحهري 2 

 ٕٕٓٗ يم الحدهث  – ٕٕٙٔ /ٖ –باب السرم  -كتاب المساياو –( مسرم 3 
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 : تيو يًله ، جاءا كاآلًاخترؾ العرماء في السرم في الحهًا   ر

  . (1 الحصفهة يالًا: ال هالح السرم في الحهًا  القول األول:

 .يالًا: هالح السرم في الحهًا   (4 ًالحصابرة  (3 ًالشافعهة  (2 المالكهة القول الثانً:

 ًسبب اختبلؾ الحصفهة مع الجميً ، صع ضو كما هري: 

 قال الحنفٌة:

ًإذا كا  كدذلك فدبل  .إصو ال همك  ضبط الفاه الحهًا ؛ فيً م  القهمهاه ًله  م  الم رهاه أواًل:

همك  ضبطو ًال هجًز فهدو السدرم؛ أل  شد ط السدرم أ  هكدً  معرًًمدا بكد  الدفاتو، ًىدذا ال 

  . (5 همك  تًف ه في الحهًا  خبلًفا لرم رهاه م  الحبًب ًالربا 

ا: ًٌ ، صيو    السرم في الحهًا ، فع   ك مة    اب   بدا  الرو هللا  رهو ًسرمأ   سً  هللا  ثان

  . (6 صيو    السرؾ في الحهًا "" –الرو هللا  رهو ًسرم  -: أ   سً  هللا  صو  ضي هللا

 :دالليم  رو الحة السرم في الحهًا  د الجميً   رو الحصفهة ًاست

الددرو هللا  رهددو أ  الحهددًا  همكدد  ضددبطو بالالددفة شدد ً ا ً  ًفددا، ًىددذا مددا فعرددو  سددً  هللا  -ٔ

 . (7 ًسرم

 رهددو الالددبلو  -، ًالالددحهح مددا فعرددو الصبددي  (8 الحهددًا  ضددعهؾحدددهث الصيددي  دد  السددرم فددي  -ٕ

الدرو  -ًأصو اشت ى اإلب  سرًما     طاء ب  هسا   د  أبدي  افدع: أ   سدً  هللا  -ًالسبلم

استسرؾ م   ج  بك ا فقدمه  رهو إب  م  إه  الالدية فأم  أبا  افدع أ   "–هللا  رهو ًسرم 

                                                           

 ٖٔٔ/ٕٔالمبسًط  -، ًالس خسي7ٕٖ/٘فتح القده   –( اب  اليمام 1 

 ٖٔ٘/ٙاالستذكا   -، ًاب   بد الب ٘٘/ٖالمدًصة  –( مالك ب  أص  2 

 ٗٔٔ/ٖٔالمجمًع  –، الصًًي 99ٖ/٘الحاًي  -( الماً دي3 

 ٖٓٗ/ٗلمؽصي ا –، اب  يدامة 7ٙ/٘اإلصالاؾ  –( الم داًي 4 

 9ٕٓ/٘بدابع الالصابع  -، ًالكاساصيٕٙٓ/ٕٔ –المبسًط  –( الس خسي 5 

يددا  الحدداكم ىددذا حدددهث ، ٖٕٔٗ يددم الحدددهث  -  ٘ٙ /ٕ –بدداب السددرم  –كتدداب البددًع  –المسددتد ك  –( الحدداكم 6 

 الحهح اإلسصاد ًلم هخ جاه، ًًافقو الذىبي.

 .ٓٓٗ/٘الحاًي  -( الماً دي7 

يا  أبً ز  ة  بد المرك الدذما ي مصكد  الحددهث ًيدا  الد ازي لده  بقدًي ًً قدو الفدبل   -( يا  اب  الجًزي 8 

، ًيدا  الزهرعدي يدا  9ٙٔ/ٕالتحقهدق فدي أحادهدث الخدبلؾ  -ابد  الجدًزي  -ًأما إسحاق بد  إبد اىهم فمجيدً  

هث جدددا، ًهددأتي  دد  ال قدداه الدداحب التصقددهح: ًإسددحاق بدد  إبدد اىهم بدد  جددًتو يددا  فهددو ابدد  حبددا : مصكدد  الحددد

 ٙٗ/ٗصالب ال اهة تخ ه  أحادهث اليداهة   –بالمًضً اه، ال هح  كتب حده و إال  رو جية التعجب 
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لم أجد فهيا إال خها ا  با ها، فقا : "أ طدو إهداه  هقضي ال ج  بك ه ف جع إلهو أبً  افع فقا 

  . (1 إ  خها  الصا  أحسصيم يضاء"

  . (2    الالحابة في بهع السرم  مبًل ًفتًها اآل ا ًتعدده 

كد ه السدرم فدي  - ضدي هللا  صدو  -يا  اب  يدامة في التعرهق  رو حجة الحصفهة م  أ  اب  مسدعًد 

اب  مسعًد السرؾ في الحهًا  ألىدم اشدت طًا صتداج فحد  معردًم  الحهًا : " يا  الشعبي: إصما ك ه

 ًاه سعهد ًيد  ًي     ري أصو باع جمبل لو هد و  الهفه ا بعش ه  بعه ا إلدو أجد  ًلدً  بده 

  . (3 "...يً   م  في تح هم السرم في الحهًا  فقد  ا ضو يً  م  سمهصا مم  ًافقصا

 :القول المختار

الحهًا  سرًما، ًذلك لالحة الحدهث الدذي ا تمدد  رهدو الجميدً ، ًالقً  المختا  الحة بهع 

ًأما ما استد  بو الحصفهة فيً ضعهؾ ًذكد  ضدعفو ابد   .فيً م   ًاهة مسرم فبل سبه  لرطع  فهو

الجًزي ًالزهرعي كما تقدم، ًم  الممك  ضبط الفاه الحهًا  م  حهث العمد  ًالدًز  ًالصدًع؛ 

فاه الخفهدة فإصيدا كدذلك ممكد  أ  تخفدو فدي الحبدًب ًالربدا  ًأمدا الالد .ًذلك ظاى  ال خفاء فهدو

 .فكا  الماله  إلو جًاز السرم في الحهًا ، ًهللا أ رم

 التطبٌق الثانً

 من المعامالت فً الجناٌات

ًم  المساب  التي اخترؾ فهيدا العرمداء ًكدا  ضدعؾ الحددهث مد  أحدد أسدباب الخدبلؾ فهيدا 

 رم ذمها في  هقتص م  المسرم؟ مسألة يت  المسرم بالذمي فإذا يت  مس

 ًفي البداهة ال بد م  مع فة الذمي يب  الخًض في اختبلؾ العرماء ًذك  مذاىبيم في ذلك 

بداألم   ردو صفسدو  -أً ممد  هصدًب  صدو  -الذمي صسبة إلدو الذمدة؛ أي العيدد مد  اإلمدام  التعرٌف:

  . (4 ًمالو صظه  التزامو الجزهة ًصفًذ أحكام اإلسبلم

يد أخذ األما   رو صفسو ًمالو مقاب  التزامو بددفع الجزهدة ًالتزامدو بأحكدام اإلسدبلم فالذمي 

ؼه  التعبدهة، ًألى  الذمة أحكام متعددو الدصفه فهيدا المالدصفاه الك هد و ًصدص  رهيدا الفقيداء فدي 

  .كتبيم، ًمم  الصؾ بذلك مالصًفا خااًلا: اب  القهم في كتاب أحكام أى  الذمة

                                                           

 9ٕٔٔ/ٕ –باب م  استرؾ شهبا فقضو خه ا مصو  -كتاب المساياو  –( مسرم 1 

 ٗٗٗ/ٔ -مع فة السص  ًاأل ا  –( البهيقي 2 

 ٖٓٗ/ٗالمؽصي  -( اب  يدامة3 

 ٕٔٔ/7 –أى  األما   –ًسً ة الفقيهة الكًهتهة ( الم4 
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 ترؾ فهيا العرماء إذا يت  المسرم ذمًها، في  هقت  بو؟ ًم  المساب  التي اخ

 :اخترؾ العرماء في مسألة القالاص إذا يت  المسرم الذمي  رو  بل ة أيًا ، ًىي

 .إذا يت  المسرم ذمها فإصو هقت  بو (1 يً  الحصفهة القول األول:

أ  هضدجعو فهذبحدو ًبخاالدة إذا يت  المسرم الذمي ؼهردة ًيتد  الؽهردة  (2 يً  المالكهة القول الثانً:

  . (3  رو مالو

  .ال هقت  المسرم بالذمي مطرًقا  (5 ًالحصابرة  (4 يً  الشافعهة القول الثالث:

ًسددهذك  الباحددث الخددبلؾ بدده  الحصفهددة ًبدده  الشددافعهة ًالحصابرددة؛ أل  ىددذا التطبهددق متعرددق 

  .ًالحصابرةبه  الحصفهة ًبه  الشافعهة   (6 بضعؾ الحدهث ًىً م  أسباب الخبلؾ

الدرو هللا  رهدو  -ًاحت  الحصفهة  رو مدذىبيم بقتد  المسدرم بالدذمي بمدا جداء  د   سدً  هللا 

الدرو هللا  رهدو  -   ال ً ى     بهعة  د   بدد الد حم  بد  البهرمداصي ه فعدو: أ  الصبدي  -ًسرم 

ًيا : أصا أحق م  ًفو بذمتي  م  .أياد مسرما بذمي ًيا  ال مادي: " .أياد مسرما يت  هيًدها -ًسرم 

   .(7 أم  بو فقت "

ًحجتصا فدي ذلدك مدا  ًي أ  الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم أيداد مسدرما بدذمي، ... يا  الس خسي: "

ًىذا التعره  تصالدهص  ردو ًجدًب القدًد  ردو المسدرم بقتد  الدذمي  .ًيا : أصا أحق م  ًفي بذمتو

الدرو هللا  -أ   جبًل مسدرًما يتد  ذمًهدا فقضدو  سدً  هللا ًاستهفاء القًد مصو، ًفي بعض ال ًاهاه 

أصدو أمد   - ضدي هللا  صدو  -بالقالاص، ًيا : "أصا أحق م  ًفو بذمتدو" ً د   مد   - رهو ًسرم 

بقت   ج  مسرم ب ج  م  أى  الحه و ذمي  م برؽو أصو فا   م  ف سدا  العد ب فكتدب فهدو أ  ال 

  . (8 "... رو الدهةهقت  هعصي هست ضًا األًلهاء فهالالحًا  

ًاحت  الشافعهة ًالحصابرة بصيدي الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم  د  أ  هقتد  مسدرم بكداف ؛ أل  

  .ًال تتكافأ دماء المسرمه  مع ؼه  المسرمه  .القالاص هصبؽي فهو تكافؤ الدماء
                                                           

 ٖٗ٘/ٙ، ًحاشهة اب   ابده  9ٖٕ/ٕٙالمبسًط  -( الس خسي1 

 9ٔ٘، ًال م  الداصي ٕٔٔ/8االستذكا   –( اب   بد الب  2 

 8ٗٔ/ٔبداهة المجتيد  –( اب   شد 3 

 ٔٔ/ٕٔالحاًي  -، ًالماً ديٕٕٖ/7األم  –( الشافعي 4 

  ٖٕ٘/٘ كشؾ القصاع  –، ًاب  يدامة 7ٖٗ/9 اإلصالاؾ -( الم داًي5 

 ٕٖٗ/9المؽصي  -( اب  يدامة 6 

باب بها  ضعؾ الخب  الذي  ًي في يت  المؤم  بالكاف  ًما جاء  -كتاب الصفقاه  –السص  الكب ى  –( البهيقي 7 

 ٖ٘ٔ/ٖ -كتاب الحدًد ًالدهاه –، ًسص  الدا يطصي ٖٓ/8 –جاء    الالحابة في ذلك 

 9ٖٕ/ٕٙ –المبسًط  –( الس خسي 8 
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يء ىد   صددكم شد - ضي هللا  صو  -سمعه الشعبي هحدث يا  سمعه أبا جحهفة، يا : سأله  رها 

مما له  في الق آ ؟ ًيا  اب   ههصة: م و ما له   صد الصا ؟ فقا  ًالذي فرق الحبة، ًب أ الصسدمة 

يره ًما في الالدحهفة؟  .ما  صدصا إال ما في الق آ  إال فيما هعطي  ج  في كتابو ًما في الالحهفة

 .(1 يا  العق  ًفكاك األسه  ًأ  ال هقت  مسرم بكاف 

ًمعصو الحدهث ال هقت  مسرم بكاف  يالااًلا ًال هقت  م  لو  يد ما دام ... يا  الحافظ اب  حج : "

 يده بايًها ًيا  ب  السمعاصي ًأما حمريم الحدهث  رو المستأم  فبل هالح؛ أل  العب و بعمًم الرفظ 

  . (2 "...حتو هقًم دله   رو التخالهص

ًلقد به  ذلدك  ددد مد  إال أ  الحدهث الذي احت  بو الحصفهة ضعهؾ، ب  ىً شدهد الضعؾ، 

أصا " –الرو هللا  رهو ًسرم  -يا   سً  هللا .. . اًي الحدهث البهيقي، حهث يا : المحد ه ، مصيم:

ىذا ىً األال  في ىذا الباب ًىً مصقطع ً اًهو ؼه   قة ًيد  "أحق م  ًفي بذمتو  م أم  بو فقت 

  . (3 م سبل" -  رهو ًسرم الرو هللا - ًى     بهعة     بد ال حم  ب  البهرماصي    الصبي 

 م يا     بعض  ًاو الحدهث: "كا  هقرب األساصهد ًهس ق األحادهث حتدو ك د  ذلدك فدي  ًاهاتدو 

  . (4 ًسقط    حد االحتجاج بو"

  . (5 ًلقد ذك  اب   جب الحصبري  دًدا مم  ضعؾ الحدهث ًذك  أصو ال تقًم بو حجة

  . (6 ًيا  األلباصي    ىذا الحدهث مصك 

ًأما الحدهث الذي احدت  بدو الشدافعهة ًالحصابردة؛ فيدً مد  أ ردو م اتدب الالدحهح، فيدً مد   ًاهدة 

 .البخا ي ًمصيجو معرًم في تح ي الدية ًالالًاب، ًهللا أ رم

إال أ  الشافعهة ًالحصابرة  تبًا  قاًبا  رو م  يت  ذمًها، ًلم هت كدًا األمد   ردو حالدو، ذلدك 

لتع ض لو باألذى ًالسدًء ًيدد أخدذ األمدا  مد  ًلدي األمد  ًلدم هتعدَد أ  الذمي لو  يد فبل هصبؽي ا

                                                           

 88ٕٕ يم الحدهث  – ٖٕ٘٘/ٙباب ال هقت  المسرم بالكاف   -كتاب الدهاه  –( البخا ي 1 

 ٕٕٙ/ٕٔ –فتح البا ي  -( اب  حج 2 

باب بها  ضعؾ الخب  الذي  ًي في يت  المؤم  بالكاف  ًما جاء  -كتاب الصفقاه  –السص  الكب ى  –( البهيقي 3 

  ٖٓ/8   –جاء    الالحابة في ذلك 

 ( المالد  صفسو4 

 ٕٙٔالفحة  -جامع العرًم ًالحكم  -( اب   جب 5 

  9ٙٙ/ٔالسرسرة الضعهفة  –( األلباصي 6 
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الحدًد التي ًجب  رهو أ  هتًيؾ  صدىا، فذىب الشافعي إلو أصو م  يتد  ذمهدا هعدز  ًهحدب  ًال 

  . (1 هتجاًز حبسو السصة ً رهو الدهة

  .(2 ً صد أحمد تضا ؾ  رهو الدهة إ  يترو  مًدا، ً رهو الدهة إ  يترو خطأ

 ول المختار:الق

ًالقً  المختا  ىً يً  الشافعهة ًالحصابرة م  كً  المسدرم ال هقتد  بالكداف  لالدحة مأخدذىم 

ًأمدا  .ًاحتجاجيم بالحدهث الالحهح مع بايي األدلة التي لم تذك ؛ ألصيا ال تتعرق بمًضدًع البحدث

الحصفهة فقد احتجًا بحدهث ال هالرح لبلحتجاج بو لكًصو ضعهًفا ال هحت  بم رو، ًخاالًة إذا  ا ضو 

ما ىً أيًى مصو فكهؾ صقدم الضعهؾ  رو القًي فيذا ال هصبؽي ًهخالؾ ما ىً متفق  رهو م  تقدهم 

 . (3 الالحهح  رو الضعهؾ، ًهللا أ رم

                                                           

 ٙٙ/ٖٔالحاًي  –، ًالماً دي ٓٗ/ٙاألم  –( الشافعي 1 

 ٖ٘/ٓٔالمؽصي  –، ًاب  يدامة 98ٖٗ/7( مساب  اإلمام أحمد 2 

 التحقهق في أحادهث الخبلؾ -المجتيد، ًكتاب اب  الجًزي  بداهة –كتاب اب   شد اصظ   التطبهقاه م  لرمزهد(3 
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 المبحث الثالث

  به البلوى ولم ٌروه سوى واحد  إذا كان الحدٌث مما تعم

ًم  األسباب التي اخترؾ فهيدا العرمداء فدي كًصيدا سدبًبا لتد ك العمد  بالحددهث الالدحهح فدي 

حا  ًجًدىا، أً أصيا ؼه  معتب و في  د الحدهث، ب  هؤخذ الحدهث ًهعم  بو حتو ًلدً كدا  ذاك 

ا أ  تكً  مصتش و مشدتي و، السبب مًجًًدا، ًىي مسألة ً ًد الحدهث آحادا في يضهة األال  فهي

ًأطرق  رهيا مما تعم بيا البرًى فا تب  بعض العرماء ىذا السبب ًألؽاه الجميً ، ًسهتكرم الباحث 

 .   ىذا السبب في أ بع صقاط

 أوالً: التعرٌفات المتعلقة بالمبحث.

ا: ذكر المذاهب المختلفة فً رواٌة اآلحاد لعموم البلوى. ًٌ  ثان

 بٌن الفرٌقٌن. ثالًثا: سبب الخالف 

 رابًعا: القول المختار. 

 أواًل: التعرٌفات المتعلقة بالمبحث. 

ال بد يب  الخًض بذك  األيًا  في المسألة، ً زً ك  يً  لالاحبو، ًذك  أسباب الخبلؾ 

 .م  التع هفاه التي تتعرق بمًضًع البحث كي تتضح المسألة الم اد الحدهث  صيا

 حدهث اآلحاد في  مًم البرًى: 

  . (1 الحدهث سبق تع هفو

 اآلحاد: لؽة

   .(2 "...دخ  القًم مًحد مًحد ًآحاد آحاد أي ف ادى ًاحدا ًاحدا... يا  اب  مصظً : "

   .(3 "...آحاد آحاد ًًحاد ًحاد؛ أي ف ادى... ًجاء في الالحاح: "

  . (4 اآلحاد االطبلًحا: ما لم هجمع ش ًط التًات 

 .صمهز اآلحاد  صوًال بد م  مع فة المتًات  كي 

                                                           

 9( اصظ  الفحة 1 

 7ٓ/ٖلسا  الع ب  -( اب  مصظً 2 

 9ٕٙمختا  الالحاح  -( ال ازي3 

 9ٕٓ -ش ح صخبة الفك   –( القا ي 4 
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بدبل حالد   ددد معده ، بد   -إذا ً ده -... أ  هكً  لو ط ق؛ أي أساصهد ك ه و الحدٌث المتواتر:

  .(1 تكً  العادو يد أحاله تًاطؤىم  رو الكذب

ًمعصو التع هؾ: "أي ىدً ٌتحه  العادو تًاطؤىم  رو الكذب  ما  ًاه  دد ك ه : "... ًيا  الطحا 

ه ًهددو فددي كدد  طبقددة مدد  طبقدداه سددصده  ًاو ك هدد ً  هحكددم العقدد   ددادو الحدددهث أً الخبدد  الددذي 

  . (2 "...باستحالة أ  هكً  أًلبك ال ًاو يد اتفقًا  رو اختبلق ىذا الخب 

 ًذك  اب  حج  ش ًط الحدهث حتو هعد متًاتً ا، فقا : 

 . دد ك ه  أحاله العادو تًاطؤىم، أً تًافقيم،  رو الكذب -ٔ

 .م م  االبتداء إلو االصتياء ًًا ذلك    م ري -ٕ

 .ًكا  مستصد اصتيابيم الح  -ٖ

 .ًأضهؾ إلو ذلك أ  هالحب خب ىم إفادو العرم لسامعو -ٗ

   .(3 فيذا ىً المتًات 

ًبصاًء  رو ما مضو؛ فالحدهث اآلحاد ىدً مدا لدم هجمدع الشد ًط الماضدهة، ًمد  الممكد  أ  

  . (4 ه فعو    القً  بأصو م  أحادهث اآلحادهكً  في إحدى طبقاتو  اًها  أً  بل ة، ًذلك ال 

ًال بدد مدد  التصبهددو أ  الحصفهدة يددد أضددافًا االددطبلًحا خااًلدا بيددم لددم هقد  بددو الجميددً ، ًىددً 

مالطرح المشديً ؛ فالحددهث المشديً   صدد الحصفهدة هجد ي مجد ى المتدًات ، ًىدً مدا كدا  أالدرو 

  .بً  ًالعم آحاًدا  م اشتي  به  الصا  ً مرًا بو ًترقتو األمة بالق

المشديً  مدا كدا  مد  اآلحداد فدي األالد   دم اصتشد  فالدا  هصقردو يدًم ال هتدًىم ... يا  البزدًي: "

م، ًمد  بعددىم ًأًلبدك يدًم  ضدي هللا  دصيتًاطؤىم  رو الكذب، ًىم الق   ال اصي بعدد الالدحابة 

  . (5 تعالو"  قاه أبمة ال هتيمً  فالا  بشيادتيم ًتالدهقيم بمصزلة المتًات  حجة م  حج  هللا

  . (6 "...المشيً  هق ب م  الالدق بترقهيم إهاه بالقبً  ًالعم  بو... ًيا  الس خسي: "

                                                           

 ،9ٖصزىة الصظ   –( اب  حج  1 

 ٔٔتهسه  مالطرح الحدهث  –( الطحا  2 

 9ٖصزىة الصظ   –( اب  حج  3 

 ٕٔٓصزىة الصظ  في ش ح صخبة الفك   –( اب  حج  4 

 ٕ٘ٔأالً  البزدًي  -البزدًي  (5 

 9ٕٗ/ٔأالً  الس خسي  -الس خسي  ( 6 
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 .اآلحاد -ٖالمشيً   -ٕالمتًات   -ٔفتبه  م  ذلك أ  تقسهم الحدهث  صد الحصفهة 

 – عموم البلوى –تع هؾ 

  . (1  با و    إحاطة األف اد دفعة العموم لغة:

  . (2 الالحاح: " م الشيء هعم بالضم  مًًما؛ أي شم  الجما ة"ًجاء في مختا  

 .فالعمًم معصاه الشمً  ًاالصتشا 

البرًى: البرًى ًالببلء ًاحد ًالجمع الببلها ًببله ج بو ًاختب ه ًبابو  ددا ًبدبله هللا اختبد ه هبردًه 

  . (3 ببلًء حسًصا

دىما إخددبلق الشدديء، ًال دداصي صددًٌع مدد  ًيددا  ابدد  فددا  : البدداء ًالددبلم ًالددًاً ًالهدداء، أالددبل : أحدد

  . (4 االختبا ، ًهحم   رهو اإلخبا  أهًضا

 .فالبرًى ىي االختبا 

 .ًأما تع ؾ  مًم البرًى كمالطرح فقيي فجاء في معجم لؽة الفقياء

  . (5  مًم البرًى: شهًع األم  ًاصتشا ه  رًما أً  مبًل مع االضط ا  إلهو

البرًى؛ أي أ  هكً  األم  مما شاع ًاصتش  ًاألال  فهو أ  فالمقالًد ب ًاهة اآلحاد لعمًم 

 .ًلك ، مع كًصو حكًما  اًما إال أصو جاء    ط ق اآلحاد ًلم هأه متًاتً ا .ال هخفو؛ ألصو حكم  ام

في  كًصو م  العمًمهاه ًاألال  فهو االصتشا  ًالظيً  ً دم الخفداء ًهك د  تكد ا ه، فيد  

و إلو ضعؾ الط هق ً ددم الدحة األخدذ بيدا، أم أ  ً ًده مد  هعد ً ًده م  ط هق اآلحاد إشا 

 ط هق اآلحاد أم   ادي ًال هؤ   في حكم العم  بو؟ 

                                                           

 ٖٕٓ -التع هفاه  –( الج جاصي 1 

 9ٔٔ( مختا  الالحاح 2 

 ٕٔ( المالد  صفسو 3 

 7ٕٗ/ٔ –معجم مقاهه  الرؽة  –( اب  فا   4 

 ٖٓٔ/ٔ –معجم لؽة الفقياء  –( يرعجي 5 
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ا: ذكر المذاهب المختلفة لراوٌة اآلحاد فً عموم البلوى  ًٌ  ثان

إلو أ   ًاهة اآلحاد لعمًم البرًى هعد طعًصا في الحدهث ًهت ك العم    (1 ذىب الحصفهة القول األول:

  .بالحدهث إذا كا  مما تعم بو البرًى ًلم ه ًه سًى ًاحد

فإذا كاصه الحاد ة مما تعم بدو البردًى؛ فالظداى  أ  الداحب الشد ع، لدم هتد ك ... يا  الس خسي: "

بها  ذلك لركافة ًتعرهميم، ًأصيم لم هت كًا صقرو  رو ًجو االستفاضة، فحه  لدم هشدتي  الصقد   دصيم 

ال ت ى أ  المتأخ ه  لما صقرًه اشتي  فهيم، فرً كا   ابًتا في المتقدمه    فصا أصو سيً أً مصسًخ، أ

الشتي  أهًضا، ًما تف د الًاحد بصقرو مع حاجة العامة إلو مع فتو، ًليذا لم تقب  شيادو الًاحدد مد  

  . (2 "...أى  المال   رو  ؤهة ىبل   مضا  إذا لم هك  بالسماء  رة

د إذا ً د فهما تعم بو البردًى ال هقبد  إذ لدً كدا  الدحهًحا الشدتي  ًخب  الًاح: "... ًيا  اب  صجهم

  . (3 "...صقرو فهما  م بو البرًى

 ًتجد  اإلشا و إلو أ  الحصفهة ه دً  حدهث األحاد فهما تعم بو البرًى، ب بل ة ش ًط، ىي: 

 أ  ال هكً  الحددهث مشديًً ا، ًذلدك حسدب مالدطرحيم؛ فالحددهث المشديً   صددىم مدا  ًاه -ٔ

  .ًاحد  م اشتي  أم  الحدهث ًاشتي  العم  بو ًىً كالمتًات  في داللتو

أ  ال تترقاه األمة بالقبً  فإذا ترقه األمة الحدهث بالقبً  فهؤخذ بو، ًإ  كا  آحاًدا مما  مه  -ٕ

  . (4 بو البرًى

بدو البردًى أ  هكً  متعرق األم  الًجًب أً التح هم؛ فبل هقب  بدذلك  ًاهدة اآلحداد فهمدا تعدم  -ٖ

  . (5 ًلك  لً تعرق بالمستحب أً المك ًه فبل تض   ًاهتو آحاًدا

م  المالكهة ًالشافعهة ًالحصابرة أ  ً ًد حدهث اآلحاد فهما تعم بو   (6 ذىب الجميً  القول الثانً:

  .بو البرًى ال هؤ   في الحدهث فإصو هقب  ًهعم  بو ًلً كا  كذلك

                                                           

التحبهد  شد ح  –، ًالمد داًي 7ٖ٘/ٔالبحد  المحدهط  -، الز كشديٖٗٙ/ٔ –أالً  الس خسي  –( الس خسي 1 

تبهدده   –، الزهرعددي ٖٓ/ٔبدددابع الالددصابع  -، ًالكاسدداصي9ٓٔ/ٔالمبسددًط  –، ًالس خسددي 8ٖ8ٔ/ٗالتح هدد  

 9ٓ/ٔالحقابق 

 8ٖٙ/ٔ –أالً  الس خسي  -الس خسي ( 2 

 ٗٗ/ٖ –ابق البح  ال  -( اب  صجهم 3 

الفالددً  فددي األالددً   –، ًالجالدداص 9ٕٔ/ٔالمبسددًط  -، ًالس خسددي 7ٗٔ/ٔبدددابع الالددصابع  –الكاسدداصي  (4 

ٖ/ٔٔٗ 

 9ٕٙ/ٕ –، ًالتق ه  ًالتحبه  ٕٔٔ/ٖ –، تهسه  التح ه  ٗٔٔ/ٖ –الفالً  في األالً   –( الجالاص 5 

الرمدع فدي  -، ًالشده ازي8ٖٗٔ/ٗ هد  التحبهد  شد ح التح –، المد داًي 7٘/ٖ –البح  المحهط  –( الز كشي 6 

 ٘ٔٔ، ًالؽزالي المستالفو 9ٖ –أالً  الفقو 
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ً د مًجًبا لرعم  فهما تعم بو البرًى كخب  اب  مسعًد فدي صقدض خب  الًاحد إذا : "... يا  اآلمدي

الًضًء بم  الذك  ًخب  أبي ى ه و في ؼسد  الهدده   صدد القهدام مد  صدًم الرهد  ًخبد ه فدي  فدع 

 . (1 "...الهده  في ال كًع ًاألك  في الالًم صاسًها ًصحًه مقبً   صد األك  ه 

  . (2 "...البرًى مقبً ، خبلفا لرحصفهة خب  الًاحد فهما تعم بو: "... ًيا  اإلسصًي

فهتبه  مما مضو أ  الجميً  هقبردً  خبد  اآلحداد إذا جداء فهمدا تعدم بدو البردًى ًال ه دًصدو 

  .خبلًفا لرحصفهة، ًتم االتفاق  رو ذلك به  المذاىب ال بل ة خبلًفا لرحصفهة

 ثالثا: سبب الخالف بٌن الحنفٌة مع الجمهور 

ًاألالددً  فددي كتددبيم سددبب الخددبلؾ بدده  الحصفهددة ًالجميددً ، ًلكدد   ًلددم هددذك   رمدداء الفقددو

المتأم  في المذىبه  هخرص إلو أ  سبب الخبلؾ م  الصاحهة العقرهة لرمسألة؛ فكا  يً  الحصفهة أصو 

كهؾ هكً  أمً ا م  األمً  المع ًفة المشي و التي أ  األال  فهيا أ  تكً  مع ًفدة لرجمهدع ًأ  

 . (3 شي و  م هصقريا اآلحاد فما ىذا إال داللة  رو ضعفيا أً  دم  بًتياتبرػ حد التًات  أً ال

ًأما الجميً  فرم هعتب ًا ىذا، ب  إ  صق  حكم     سً  هللا ًكدا   ابًتدا فدبل هصظد ً  إلهدو 

  . (4 ى  جاء م  ط هق التًات  أً األحاد فه بتً  بو األحكام

 :القول المختار

ُصق  حكم  د   سدً  هللا  رهدو الالدبلو ًالسدبلم، ًكدا  ذلدك ًالمختا  ىً يً  الجميً  فرً 

الحكم  ابًتا م  ط هق التًات  أً اآلحاد، فإ  ذلك هعدد حكًمدا شد  ًها الدحهًحا سدرهًما ًال هد د لكدً  

األدلة المتعاضدو  رو حجهة خبد  اآلحداد، ًأصدو معتبد  ًتؤخدذ مصدو   (5  اًهو آحاد ًلقد ذك  العرماء

به  إلو  ده ًم  ذلك أ  هللا تعالو أ س   سًلو آحاًدا ًأ  جب هد  أ سدرو األحكام الش  هة ًال س

  .هللا تعالو إلو  سًلو آحاًدا ًالًاجب  رهصا التالدهق ًاإلهما  بو ًطا تو

                                                           

 ٕٗٔ/ٕاإلحكام  -( اآلمدي1 

 7ٖٕصياهة السً   –( اإلسصًي 2 

 ٕٖٗ/ٔالمبسًط  -، الس خسيٗٗ/ٖالبح  ال ابق  -، اب  صجهمٖٗٔ/ٔ( أالً  الس خسي 3 

 ٗٔٔالمستالفو  –، الؽزالي 9ٖالً  الفقو الرمع في أ -، ًالشه ازي7٘/ٖالبح  المحهط  -( الز كشي4 

، ًابدد  7ٖٓ/ٕ، ًالتق هدد  ًالتحبهدد  8ٔ8ٔ/ٗالتحبهدد  شدد ح التح هدد   -، ًالمدد داًي7ٕال سددالة  –( الشددافعي 5 

 8ٗ/ٕاإلحكام  –، ًاآلمدي 7ٖٗ/ٕش ح الكًكب المصه   –الصجا  
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 المطلب األول

 فً العبادات من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث كونه مما تعم به البلوى وراوٌه آحاد 

تطبهقه  م  العباداه التي صص  رهيا  رماء الحصفهة أصيا مما  سهذك  الباحث في ىذا المطرب

ًذك  يً  الجميً  مم   . مه بيا البرًى، ًلكصيا جاءه    ط هق اآلحاد؛ ًلذلك لم هأخذًا بيا

خالؾ الحصفهة في ذك  ترك المسألة مع أدلة الف هقه  ًاختها  أحد القدًله  بعدد  دزً األيدًا  ًذكد  

  .الواألدلة، إ  شاء هللا تع

 التطبٌق األول

 من الطهارة

ًذلك م  خبل  مسألة اصتقاض الًضًء م  م  الذك  في  م  مد  ذكد ه هصدتقض ًضدًؤه 

 :أم أ  م  الذك  ال هؤ   في الًضًء اخترؾ العرماء في ذلك  رو يًله ، ىما

فهبقو م  م  الذك  ال هؤ   في اصتقاض الًضًء؛   (2 ً ًاهة    أحمد  (1 يا  الحصفهة القول األول:

  .م  ذك ه  رو طيا و

أ  مد  مد  ذكد ه اصدتقض ًضدًؤه ًًجدب  رهدو   (3 يا  المالكهة ًالشافعهة ًالحصابرة القول الثانً:

الًضًء لرالبلو  رو خبلؾ بهصيم في التفااله  التي تقت   بذاك الم ، ًلكد  المد   صددىم  ردو 

الكدؾ ًمدصيم مد  لدم هفد ق ببداط  العمًم هصقض الًضًء إذا كا  ببل حاب ، ًمصيم م  يهده بباط  

  .الكؾ أً جاصبو أً إالبع زابدو

 :ومن أدلة الحنفٌة

ا ًفًدا حتو يددمصا  ردو  سدً  هللا ب   ري    أبهو، يا : خ جص (4 ما جاء    يه  ب  طرق

، فباهعصداه ًالدرهصا معدو، فرمدا يضدو الالدبلو جداء  جد  كأصدو بددًي، فقدا : هدا الرو هللا  رهو ًسدرم

                                                           

 7ٔٔ/ٔالمبسًط  -، ًالس خسي٘ٗ/ٔالبح  ال ابق  –( اب  صجهم 1 

 ٕٕٓ/ٔالمؽصي  –دامة ( اب  ي2 

 9ٕٗ/ٔاالستذكا   –( اب   بد الب  3 

،  بد ب   م ً ب  يه  ب  طرق ىً (4   طردق ىدً ًهقدا . ً ًاهدة ًًفدادو الحبة ًلو  ري، مشيً ، أبا هكصو  هللاَّ

 7ٖٗ/ٖاإلالابة في تمههز الالحابة  –اب  حج   – مامة  ب 
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تد ى فدي  جد  مد  ذكد ه فدي الالدبلو، يدا : "ًىد  ىدً إال مضدؽة مصدك أً بضدعة  سً  هللا مدا 

 . (1 مصك"

ًبعددض  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  - ًى  دد  ؼهدد  ًاحددد مدد  أالددحاب الصبددي ... يددا  الت مددذي: "

التابعه  أصيم لم ه ًًا الًضًء م  م  الذك ، ًىً يً  أى  الكًفة ًاب  المبا ك، ًىذا الحددهث 

  . (2 "...ىذا البابأحس  شيء  ًى في 

أخب  الساب     سؤالو فدي مد  الدذك  أصدو ال  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  وجه الداللة:

 .(3 هصقض الًضًء، ًيا : بضعة مصك؛ أي كأي جزء م  جسدك

 ومن أدلة الجمهور 

، هقدً : ًسرمالرو هللا  رهو     صبسة ب  أبي سفها     أم حبهبة، "ياله: سمعه  سً  هللا  -ٔ

  . (4 م  م  ف جو فرهتًضأ"

أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم هأم  في ىذا الحدهث أّ  الذي مد  ف جدو ًجدب  رهدو  وجه الداللة:

الًضًء إذا أ اد أ  هقدًم بعبدادو هشد ع ليدا الًضدًء ًاألمد  لرًجدًب مدا لدم تالد فو ي هصدة لؽهد  

 .(5 ذلك

الدرو هللا يا   سً  هللا ب    ًو    أبهو    بس و، ياله: حد صا  ري ب  المبا ك    ىشام  -ٕ

 .(6 م  م  ف جو فرهعد الًضًء"":  رهو ًسرم

األم  م  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم، أم م  م  ف جو فًجب  رهدو إ دادو الًضدًء  وجه الداللة:

 .(7 ًىذا هقتضي أ  م  الف ج هصقض الًضًء

                                                           

ًالددححو ، ٙٙٔ يددم الحدددهث  – ٔٓٔ/ٔ –ذلددك  بدداب كدد ك الًضددًء مدد  -كتدداب الطيددا و –( سددص  الصسددابي 1 

 – - ضدي هللا  صدو  -حددهث طردق بد   ردو  –مسدصد المددصهه   –األلباصي في تعرهقو  ردو السدص ، ًمسدصد أحمدد 

 ًيا  شعهب األ صؤًط حدهث حس ٖٕ/ٗ

 ٖٔٔ/ٔ –ت ك الًضًء م  م  الذك   -كتاب الطيا و  –( سص  الت مذي 2 

  ٖٔٔ/ٔ – الذك  م  م  الًضًء ت ك - الطيا و كتاب -المالد  صفسو  (3 

يا  األلبداصي ، 8ٔٗ يم الحدهث  – ٕٙٔ/ٔ –باب الًضًء م  م  الذك   –كتاب الطيا و  –( سص  اب  ماجة 4 

 – - ضي هللا  صو  -حدهث خالد الجيصي  –مسصد األصالا   –في تعرهقو  رو السص  الحهح لؽه ه، ًمسصد أحمد 

 ًط في تعرهقو  رو المسصد إسصاده حس ًيا  شعهب األ صؤ 9ٗٔ/٘

 ٕٔ٘/ٔصه  األًطا   –الشًكاصي  (5 

يدا  شدعهب ، ٘ٔٔٔ يدم الحددهث  – 9ٖٖ/ٖ –بداب صدًايض الًضدًء  –كتداب الطيدا و  –( الحهح اب  حبدا  6 

باب الًضًء م  مد  الدذك   –كتاب الؽس  ًالتهمم  –األ صؤًط: إسصاده الحهح  رو ش طيما، ًسص  الصسابي 

 ٕٙٔ/ٔ ًيا  األلباصي في تعرهقو  رو السص  الحهح ٗٗٗ يم الحدهث  -ٕٙٔ/ٔ –

  ٕٔ٘/ٔ األًطا  صه  – الشًكاصي (7 
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 .ف جوضي األم  بالًضًء  رو م  م  تقت ًىصاك أدلة أخ ى  صد الجميً  م  السصة

 هوررد الحنفٌة على الجم

ًلقد  د الحصفهة  رو أدلة الجميً  أ  اصتقاض الًضًء بم  الذك  أم  يد  مه بدو البردًى 

فكهؾ بأم  كيذا لدم هشدتي  ًلدم تدأه  ًاهتدو إال  د  ط هدق اآلحداد؛ فالمالده   صددىم إلدو  د كد  

ًجدداء  دد  جمددع مدد   .ًى اآلحدداد، ًلددم تكدد  مدد  المشدديً  ًاهددة  مدده بيددا البرددًى ًلددم ه ًىددا سدد

  . (1 ا في م  الذك  فبل هصتقض الًضًء بم  الذك الالحابة الفتًى  رو خبلفو ًلم ه ًا بأسً 

خب  ًاحد فهما تعم بو البرًى فرً  به الشتي  ًلً  به فيً محمً   رو ؼس  ... يا  الكاساصي: "

باألحجا  دً  الماء فإذا مسًه بأهدهيم كاصه تتردًث خالًاًلدا الهده  أل  الالحابة كاصًا هستصجً  

  . (2 في أهام الالهؾ فأم  بالؽس  ليذا، ًهللا أ رم"

لم هق  ىذا به  هدي كبدا   -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًما با   سً  هللا ... ًيا  الس خسي: "

الدرو هللا  رهدو  -هللا الالحابة حتو لم هصقرو أحد مصيم ًإصمدا يالدو بده  هددي بسد و ًيدد كدا   سدً  

أشد حهاء مد  العدذ اء فدي خدد ىا ًلدً  بده فتأًهردو مد  بدا  فجعد  مد  الدذك  كصاهدة  د   -ًسرم 

 [ٖٗ]الصسدداء:  َّ خص حص مس خس حس جس ُّ مدد  هبددً  همدد  ذكدد ه  ددادو كقًلددو تعددالو: البددً ؛ أل  

أً  .ًالؽابط ىً المطمب  م  األ ض كصو بو    الحدث؛ ألصو هكً  فدي م د  ىدذه المًاضدع  دادو

  . (3 "...الم اد بالًضًء ؼس  الهد استحبابا

 :القول المختار

هجب  رهو أ  هتًضأ؛ ًذلك لالحة الحدهث الذي بل ًىً أ  م  م  ذك ه ف حصفهةىً يً  ال

ًأ  المستحب لم  م  ذكد ه أ  هتًضدأ ًال هجدب  الجميً ة و ًيًو ا ت اضيم  رو أدلاحتجًا ب

 رهو ًالجمع به  األدلة هقدم  رو الت جهح بهصيا، فإذا اسُتطهع الجمع به  األدلة فهقدم  رو الت جهح 

ًالجمع بهصيا أ  صحمد  أدلدة األمد  بالًضدًء  ردو االسدتحباب ًحددهث  ددم الًضدًء  ردو الحكدم 

، ًذىب المؽا بة م  أالدحاب مالدك إلدو اسدتحباب الًضدًء  (4 ةالمطرق ًىذا الجمع ذك ه اب  تهمه

، فهتد جح لددى الباحدث أ  األمد  بالًضدًء ىدً لبلسدتحباب  (5 لم  مد  ذكد ه ال إهجداب ذلدك  رهدو

  .ًالالا ؾ لؤلم  م  الًجًب لبلستحباب حدهث إصما ىً بضعة مصك، ًهللا أ رم

                                                           

 8ٓٔ/ٔالمبسًط –( الس خسي 1 

 ٖٓ/ٔبدابع الالصابع  -( الكاساصي 2 

 8ٔٔ/ٔالمبسًط  –( الس خسي 3 

 ٕٔٗ/ٕٔمجمًع الفتاًى  –( اب  تهمهة 4 

 ٕ٘/ٖ –االستذكا   –الب  ، ًاب   بد 99ٕ/ٔ( مًاىب الجره  5 
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 التطبٌق الثانً

 فً الجمع بٌن الصالتٌن فً السفر

األحكددام الشدد  هة التددي ًيددع الخددبلؾ فهيددا بدده  الحصفهددة ًالجميددً  مسددألة الجمددع بدده  مدد  

 .الالرًاه في السف  به  الظي  ًالعال  ًبه  المؽ ب ًالعشاء  رو يًله 

 ال هجمع به  الالرًاه في السف .  (1 يا  الحصفهة القول األول:

ًلكدد   (2 بدده  الالددرًاه فددي السددف يددا  المالكهددة ًالشددافعهة ًالحصابرددة هجددًز الجمددع  القببول الثببانً:

  . (3 المالكهة صالًا أ  الجمع ال هكً  إال إذا جد بو المسه 

 :ومن أدلة الحنفٌة

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -، يدا : "مدا  أهده الصبدي  ضي هللا  صو    بد ال حم      بد هللا  -ٔ

  . (4 الرو البلو بؽه  مهقاتيا إال البلته  جمع به  المؽ ب ًالعشاء ًالرو الفج  يب  مهقاتيا"

  .ًالمقالًد ىصا بالالبلته  في المزدلفة؛ أي الجمع لرصسك فقط

معصاه أصو الرو المؽ ب في ًيه العشاء بجمع التي ىدي المزدلفدة ًالدرو الفجد  ... يا  الصًًي: "

ًلك ، بعد تحقق طرًع الفج  فقًلو يب  ًيتيا المد اد يبد  ًيتيدا المعتداد  .هًمبٍذ يب  مهقاتيا المعتاد

  . (5 "... ال يب  طرًع الفج 

هجمدع بده   -الرو هللا  رهدو ًسدرم  -م  اب  مسعًد أصو ما  أى  سً  هللا  التال هحوجه الداللة: 

 .(6 الالبلته  إال في المصاسك

لده  فدي ... يا : " -الرو هللا  رهو ًسرم  -م  حدهث أبي يتادو م   ًاهة مسرم ًىً أ  الصبي  -ٕ

الصًم تف هط إصما التف هط  رو م  لم هال  الالبلو حتو هجيء ًيه الالبلو األخ ى فمد  فعد  

  . (7 "...ذلك فرهالريا حه  هصتبو ليا فإذا كا  الؽد فرهالريا  صد ًيتيا

                                                           

 .8ٖٔ/ٔ، حاشهة اب   ابده  88/ٔتبهه  الحقابق  –( الزهرعي 1 

، 79/ٔ –األم  -، ًالشدددافعهة الشدددافعي 8ٖ٘/ٕالدددذخه و  –، الق افدددي ٖٕٓ/ٕاالسدددتذكا   –( ابددد   بدددد البددد  2 

 .٘/ٕكشؾ القصاع  –، ًالبيًتي ٕٔٔ -ٕالمؽصي  –، ًالحصابرة اب  يدامة 7ٖ٘/ٕالحاًي الكبه   –الماً دي 

 .ٕ٘ٓ/ٔالمدًصة الكب ى  –، ًمالك 9ٖٔ( ال م  الداصي الفحة 3 

 .98٘ٔ – ٖٓٙ/ٕ –باب متو هالري الفج  بجمع  -كتاب الح   –( البخا ي 4 

 .7ٖ/9( ش ح الصًًي  رو مسرم 5 

 .المالد  صفسو (6 

 – 7ٓٗ/ٔ –ًاسدتحباب تعجهد  يضدابيا باب يضاء الالبلو الفابتدة  -كتاب المساجد ًمًاضع الالبلو  –( مسرم 7 

 .9ٗ٘ٔ يم الحدهث 



 

 

174 

أخب  أ  التف هط  ردو مد  أخد  الالدبلو حتدو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  وجه الداللة:

خ جه    ًيتيا ًالجمع به  الالبلته  ض ب م  ذلك، فيً إما أ  هكً  تقدهم لرالبلو    ًيتيا 

  .أً تأخه  لرالبلو حتو هخ ج ًيتيا

 ومن أدلة الجمهور على جواز الجمع بٌن الصالتٌن فً السفر: 

 -ما، يدا : "كدا   سدً  هللا - ضي هللا  صو  -ء في البخا ي     ك مة    اب   با  ما جا -ٔ

: هجمع به  البلو الظي  ًالعالد  إذا كدا   ردو ظيد  سده  ًهجمدع بده  -الرو هللا  رهو ًسرم 

  . (1 المؽ ب ًالعشاء"

في  -سرم الرو هللا  رهو ً -أ  أم  الصبي  - ضي هللا  صو  -التال هح م  اب   با  وجه الداللة:

  .السف  أ  هجمع به  الظي  ًالعال  ًبه  المؽ ب ًالعشاء

الدرو هللا  -أصيم خ جًا مع  سً  هللا ب  ًا رة أ  معاذ ب  جب  أخب ه:    أبي الطفه   ام   -ٕ

هجمع بده  الظيد  ًالعالد  " –الرو هللا  رهو ًسرم  - ام تبًك؛ فكا   سً  هللا  - رهو ًسرم 

الالبلو هًما  م خ ج فالرو الظي  ًالعال  جمهعا  دم دخد   دم خد ج ًالمؽ ب ًالعشاء فأخ  

  . (2 فالرو المؽ ب ًالعشاء"

 -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  - ضي هللا  صو  -التال هح م  معاذ ب  جب   وجه الداللة:

  .كا  هجمع به  الظي  ًالعال  ًبه  المؽ ب ًالعشاء في السف 

إذا  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -، يا : "كا  الصبي  ضي هللا  صوالك    اب  شياب    أص  ب  م -ٖ

ا تح  يب  أ  تزهػ الشم  أخد  الظيد  إلدو ًيده العالد   دم هجمدع بهصيمدا ًإذا زاؼده الدرو 

  . (3 الظي   م  كب"

أصو كا  هجمع به  الالدبلته  فهدؤخ  الظيد   -الرو هللا  رهو ًسرم  -بها  حا  الصبي  وجه الداللة:

 .إلو ًيه العال  إذا ا تح  يب  الظي 

 

                                                           

 يدم الحددهث  – 7ٖٖ/ٔ –بداب الجمدع فدي السدف  بده  المؽد ب ًالعشداء  -أبًاب تقالده  الالدبلو  –( البخا ي 1 

ٔٓٙ٘ 

باب ال خالة في الجمع به  الالبلته  فدي السدف  ًإ  كدا  المد ء صدازال  -كتاب الالبلو  –( الحهح اب  خزهمة 2 

بداب  -كتداب المًايهده  –سدص  الصسدابي ، 9ٙ8 يدم الحددهث  – 8ٕ/ٕ –ؼه  ساب  ًيده الالدبلته  في المصز  

، الححو األلباصي فدي تعرهقدو  ردو السدص ، 9ٗ٘ -8ٕٗ/ٔ –الًيه الذي هجمع فهو المساف  به  الظي  ًالعال  

 ًيا  شعهب األ صؤًط: إسصاده الحهح  رو ش ط مسرم في تعرهقو  رو الحهح اب  حبا .

 7ٖٗ/ٔ –باب هؤخ  الظي  إلو العال  إذا ا تح  يبد  أ  تزهدػ الشدم   -أبًاب تقاله  الالبلو  –خا ي ( الب3 

 ٓٙٓٔ يم الحدهث  –
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 ىما:  ورد الحنفٌة على الجمهور فً استداللهم بما مضى من وجهٌن،

أ  الجمع المقالًد باألحادهث الماضهة ىً جمع الً ي ال حقهقدي، ًالجمدع الالدً ي ىدً أ   -ٔ

الالدبلو ال اصهدة إلدو أً  ًيتيدا فهالدري كد  الدبلو هؤخ  الالبلو األًلو إلو آخد  ًيتيدا، ًهقددم 

 بًيتيا ًهسمو جمًعا تجًًزا، ًدله  ذلك ما جاء   :

 ماصًهدا  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -جاب  ب  زهد هقً  سمعه اب   با  هقً : "الرهه مع  سً  هللا 

لمؽ ب ً ج  جمهًعا ًسبًعا جمهًعا، يا  يره: ها أبا الشع اء أ اه أخ  الظي  ً ج  العال  ًأخ  ا

 . (1 العشاء، يا : ًأصا أظ  ذلك"

ًأصو جمع الً ي ال حقهقي م  تأخه   -الرو هللا  رهو ًسرم  -بها  كهفهة جمع الصبي  وجه الداللة:

  .الالبلو األًلو إلو آخ  ًيتيا ًتقدهم الالبلو ال اصهة إلو أً  ًيتيا

مه بو البردًى ًأحادهدث اآلحداد أ  أحادهث الجمع به  الالبلته  ىي م  أحادهث األحاد التي   -ٕ

 ال تقب  فهما  مه بو البرًى ًىذا مما تق   في فقو الحصفهة، يا : 

ًما  ًي م  الحدهث في خب  اآلحاد فبل هقب  في معا ضة الدله  المقطدًع بدو مدع ... الكاساصي: "

أصدو جمدع  أصو ؼ هب ً د في حاد ة تعم بيا البرًى ًم رو ؼه  مقبً   صدصا  م ىدً مدؤً ، ًتأًهردو

بهصيمدا فعدبل ال ًيتددا بدأ  أخدد  األًلدو مصيمددا إلدو آخد  الًيدده  دم أدى األخدد ى فدي أً  الًيدده ًال 

 . (2 "...ًاسطة به  الًيته  فًيعتا مجتمعته 

 :القول المختار

ًالقً  المختا  ىً يً  الجميدً  ًىدً أ  الجمدع بده  الالدبلته  جدابز ًىدً  خالدة فعريدا 

الدرو هللا ًاألحادهث جاءه م   ًاهاه متعددو مد  أالدحاب الصبدي  -الرو هللا  رهو ًسرم  -الصبي 

 .، فجاءه م  حدهث اب   با  ًحدهث أص  ب  مالك ًحددهث معداذ بد  جبد ، ًؼهد ىم رهو ًسرم

فكا  الماله  إلو األخذ ب اًهتيم ًإ ماليا ًالت خص بيا بالشد ًط التدي ذك ىدا مد  أجداز الجمدع 

 .حسب اليًى ًالتشيي، ًهللا أ رم م  التقهد بالمسافة، ً دم ت ك األم 

 .(3 ًلرمزهد م  التطبهقاه

  

                                                           

 ٕٓٔٔ يم الحدهث  – 9ٖٗ/ٔباب م  لم هتطًع بعد المكتًبة  –أبًاب التطًع  –( البخا ي 1 

 7ٕٔ/ٔبدابع الالصابع  –( الكاساصي 2 

تعدم بدو  –أً  – مده بدو البردًى  –بددابع الالدصابع ً صدًا  البحدث  -اسداصي ( كتب الحصفهة ًبداألخص كتداب الك3 

  بد ال حم  ب  محمد الق صي  -ًبحث خب  الًاحد فهما تعم بو البرًى  -البرًى 
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 المطلب الثانً

 فً المعامالت من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث كونه مما تعم به البلوى وراوٌه آحاد 

سهذك  الباحث في ىذا المطرب تطبهقه  مد  التطبهقداه فدي المعدامبله بدالمعصو األ دم، التدي 

ألجريا؛ أل  الحدهث جاءه  ًاهتو آحاًدا فدهم تعدم بدو البردًى، ًيدد تقد     د الحصفهة العم  بالحدهث

في مذىب الحصفهة أ  م  ش ًط العم  بالحدهث  صدىم أ  ال هكً   اًهو آحداًدا إذا كدا  م ردو ممدا 

تعم بو البرًى، ًلقد ذك  الباحث الخبلؾ به  الحصفهة ًالجميً  في ا تبا  ىدذا األالد   ردو بهدا  

  .داهة المبحثسبق ذك ه في ب

 التطبٌق األول

 القضاء بشاهد وٌمٌن

م  المساب  الميمة في ك  الش ابع مسألة القضاء إذ بيا ت به الحقًق ألالحابيا ًه د الحق 

ألالدحابو ًإلددو القضدداء هحددتكم الخالدًم ًحكددم القاضددي مرددزم لرطد فه ، ًالحهدداو بددبل يضدداء تشددبو 

التدي اختردؾ فهيدا العرمداء فهمدا هتعردق بمسداب   ياصً  الؽاب بأ  هأك  القًي الضعهؾ ًم  المساب 

 .القضاء في حكم القاضي بشاىد ًهمه  ى  هجًز ذلك أم ال  رو يًله 

  . (1 يا  الحصفهة ال هقضو بشاىد ًهمه  القول األول:

  . (4 ًالحصابرة هجًز القضاء بشاىد ًهمه  (3 ًالشافعهة (2 يا  المالكهة القول الثانً:

 ومن أدلة الحنفٌة 

 ىث نث ُّ أ  القضاء بشاىد ًهمه  هخالؾ مصطدًق القد آ ، حهدث إ  هللا تعدالو يدا :  -ٔ

  .[8ٕٕ]البق و:  َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث

فقا  الحصفهة الزهادو  رو الصص صسخ ًال هقب  الصسخ بخب  الًاحد، يدا  الق افدي: "فالشداىد ًالهمده  

  . (5 الكتاب بخب  الًاحد"زهادو في الصص ًالزهادو صسخ ًىًال هقب  في 

                                                           

 ٕٕ٘/ٙبدابع الالصابع  –، ًالكاساصي ٔٔ/7( البح  ال ابق 1 

 ٖٕٔ/8    خره  مختال  ش ح الجره  ًمًاىب ،ٗ/ٗ الكب ى المدًصة – أص  ب  مالك (2 

 7/7ٗٔ الكبه  الحاًي -ًالماً دي ،ٕٔ/7 األم -الشافعي – الشافعهة (3 

 ٔٔ/ٕٔالمؽصي  –، ًاب  يدامة 8٘/ ٕٔاإلصالاؾ  -( الم داًي 4 

 ٕ٘/ٔٔالذخه و  –( الق افي 5 
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مد  حددهث األشدعث بد  يده ،  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ما جاء  صد البخا ي في يضاء الصبدي  -ٕ

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -كاصه بهصدي ًبده   جد  خالدًمة فدي ببد  فاختالدمصا إلدو  سدً  هللا 

ا  يره إصو إذا هحرؾ ًال هبدالي فقد ." شاىداك أً همهصو" : الرو هللا  رهو ًسرمفقا :  سً  هللا 

: "م  حرؾ  رو همه  هستحق بيدا مداال ىدً فهيدا فداج  لقدي هللا  سً  هللا الرو هللا  رهو ًسرم

  .(1 ًىً  رهو ؼضبا "

طرب شاىده  أً همه  المد و  رهو ًىدذا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا ًىذا ظاى  كهؾ 

  .الشاىد في األيضهةال هح في  دم طرب الصبي الهمه  مع 

ًهكً  حجة لصا في أصو ال هجًز القضاء بشداىد ًاحدد مدع همده  المدد ي إذ ال ... يا  الس خسي: "

همه  في جاصب المد ي؛ ًألصو جع  الفاال  لرخالدًمة سدببه  بهصدة فدي جاصدب المدد ي ًهمهصدا فدي 

إ بداه ط هدق  الدث  جاصب المد و  رهو ًالشاىد ًالهمه  لهسه بهصة ًال همده  المدد و  رهدو فكدً 

  . (2 "...ًىً مخالؾ ليذا الحدهث

 ومن أدلة الجمهور 

الدرو هللا  رهدو  -ما جاء في الحهح مسرم     م ً ب  دهصا     اب   با : "أ   سدً  هللا  -ٔ

  . (3 يضو بهمه  ًشاىد" -ًسرم 

يضدو بده  الخالدمه   -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -أ  اب   با  ال ح بأ   سدً  هللا  وجه الداللة:

 .(4 بالهمه  مع الشاىد

 - ضدي هللا  صدو  -يضو بالهمه  مع الشاىد  د  جداب   -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  -ٕ

  .(5 "يضو بالهمه  مع الشاىد"  –الرو هللا  رهو ًسرم  -أ  الصبي 

الدرو هللا  رهدو  -أ   سدً  هللا  - ضدي هللا  صدو  -التال هح مد  جداب  بد   بدد هللا  وجه الداللة:

 .(6 يضو بالشاىد ًالهمه  –ًسرم 

                                                           

ردو المدد و باب إذا اخترؾ ال اى  ًالم تي  ًصحًه فالبهصة  رو المد ي ًالهمده    -كتاب ال ى   –( البخا ي 1 

 8ٖٕٓ يم الحدهث  – 889/ٕ – رهو 

 ٖٓ/7ٔالمبسًط  –( الس خسي 2 

 9ٙ٘ٗ يم الحدهث  -7ٖٖٔ/ٖ –باب القضاء بهمه  ًشاىد  -كتاب األيضهة –( مسرم 3 

 ٗ/ ٕٔش حو  رو مسرم  –الصًًي  (4 

ًيدا  الت مدذي حددهث ، 9ٖٖٔ يدم الحددهث  – 7ٕٙ/ٖ –بداب الهمده  مدع الشداىد  –كتاب األحكام  –( سص  الت مذي 5 

، 8ٖٕٙ يددم الحدددهث  – 79ٖ/ٕ –بدداب القضدداء بشدداىد ًهمدده   –كتدداب األحكددام  -حسدد  ؼ هددب، ًسددص  ابدد  ماجددة

 .ًيا  شعهب األ صؤًط: إسصاده الحهح في التعرهق  رو اب  حبا  79ٖ/ٕ الححو األلباصي في تعرهقو  رو السص 

 .ٗ/ٕٔش حو  رو مسرم  –الصًًي  (6 
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 ورد الحنفٌة على أدلة الجمهور 

ىً م   ًاهدة اآلحداد، ًال هقدًى  -الرو هللا  رهو ًسرم  -بأ  الحدهث الذي يضو فهو الصبي 

اآلحاد   رو الحدهث ال ابه بالسصة المشيً و، ًىذا ىً صف  التعره  الذي هعر  بو الحصفهة م   ًاهة

ممددا تعددم بددو البرددًى؛ فددبل هقبدد  إال إذا كاصدده  ًاهتددو مشدديً و ًىصددا تعددا ض اآلحدداد مددع ال اًهددة 

المشيً و فتقدم ال اًهة المشيً و  رو األحاد ً ًاهة اآلحاد ال تقًى  رو صسخ الصص القطعي م  

  .(1 الق آ  ًالزهادو  رو الصص صسخ كما ىً  صد الحصفهة

لعم  بخب  الًاحدد أ  ال هكدً  مخالًفدا لركتداب ًالسدصة المشديً و، ًأ  ال ش ط ا... يا  الشاشي: " 

ًم ا  الع ض  رو الخب  المشديً   ًاهدة القضداء بشداىد  هكً  مخالًفا لرظاى ، يا   رهو السبلم:

  .ًهمه ، فإصو خ ج مخالًفا لقًلو  رهو البهصة  رو م  اد و ًالهمه   رو م  أصك "

 :القول المختار

، ًيدد د ًهمه  جابز ًأصو سصة  سً  هللا الرو هللا  رهو ًسدرمالجميً  أ  القضاء بشاىيً  

جاءه ال ًاهاه المتعددو     سً  هللا أصدو يضدو بشداىد ًهمده ، ًكمدا هعمد  بدالق آ  فإصدو هعمد  

ًأما  د السصة الالحهحة ًالتخه  مصيا، فيً خبلؾ األالد  ًاألالد  الجمدع بده   .بالسصة الالحهحة

بشاىده  أً بشاىد ًهمه ؛ فقضو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -يا، ًال تعا ض به  حكم الصبي األدلة كر

فهطردب القاضدي شداىده ،  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -بيذا ًيضو بيذا، ًال إشكا  به  أفعا  الصبدي 

  .ً رو ىذا جميً  أى  العرم كما مضو بهاصو، ًهللا أ رم .فإ  لم هتًف ا يضو بشاىد ًهمه 

 ق الثانًالتطبٌ

 بٌع الرطب بالتمر

 اخترؾ العرماء في حكم بهع ال طب بالتم   رو يًله  

  .، ًخالفو الالاحبا (2 يً  أبً حصهفة بجًز بهعو ال طب بالتم  القول األول:

  .، ال هجًز بهع ال طب بالتم  (5 ًالحصابرة (4 ًالشافعهة (3 يا  الجميً  م  المالكهة القول الثانً:

  

                                                           

 .7ٕٗ/ٔ، ًحاشهة اب   ابده  ٙ٘/ٔبدابع الالصابع  –، ًالكاساصي 8ٓٔ/٘ -( الد  المختا 1 

 8٘ٔ/ٕٔالمبسًط  –، ًالس خسي ٗٗٔ/ٙالبح  ال ابق  -( اب  صجهم2 

   88ٔ/٘ الذخه و – ًالق افي ،ٖٖٔ/ٙ االستذكا  – الب   بد اب  (3 

  -،ٖٔٔ/٘ الكبه  الحاًي – ًالماً دي ،ٗ٘/ٖ األم – الشافعي (4 

 ٕٙ٘/ٖكشؾ القصاع  -، ًالبيًتي8ٗٔ/ٗالش ح الكبه   -اب  يدامة -الحصابرة (5 
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 حنٌفة من أدلة أبو

بدي ى هد و يدا : ببهع التم  بدالتم ، فعد  أ -الرو هللا  رهو ًسرم  -الت خهص م   سً  هللا 

التمد  بدالتم  ًالحصطدة بالحصطدة ًالشدعه  بالشدعه  ًالمردح " : يا   سدً  هللا الدرو هللا  رهدو ًسدرم

 . (1 بالمرح م بل بم   هدا بهد فم  زاد أً استزاد فقد أ بو إال ما اخترفه ألًاصو"

 خدص ببهدع التمد  بدالتم ، ًيدد سدمو الصبدي  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -أ   سً  هللا  وجه الداللة:

 : رهو الالبلو ًالسبلم ال طب تمً ا كما جاء في أحادهث أخ ى، ًمصيا

الرو هللا  -]    [ سعهد ب  المسهب هحدث أ  أبا سعهد الخد ي ًأبا ى ه و حد اه: "أ   سً  هللا 

ا بصي  دي األصالا ي ًاستعمرو  رو خهب ، فقدم بتم  جصهب، فقا  لو  سً  بعث أخ - رهو ًسرم 

: أكدد  تمدد  خهبدد  ىكددذا؟ يددا  ال ًهللا هددا  سددً  هللا إصددا لصشددت ي الالدداع الددرو هللا  رهددو ًسددرمهللا 

ًلك ، م   بم   أً بهعدًا  .: ال تفعرًاالرو هللا  رهو ًسرم فقا   سً  هللا  ،(2 بالالا ه  م  الجمع

  . (3 ًا ب مصو م  ىذا، ًكذلك المهزا "ىذا ًاشت 

ًلو ] أي ألبي حصهفة [ أ  ال طب تم  لقًلو  رهو الالدبلو ًالسدبلم حده  أىددي ... يا  اب  صجهم: "

  . (4 "...إلهو  طب أً ك  تم  خهب  ىكذا سماه تم ا

 ومن أدلة القول الثانً

صيو    بهدع ال طدب بدالتم ، فعد   بدد هللا بد  هزهدد  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا 

 دد  البهضدداء  - ضددي هللا  صددو  - دد  زهددد أبددي  هدداش، يددا : "سددأله سددعًدا ] بدد  أبددي ًيدداص [ 

سب   د   -الرو هللا  رهو ًسرم  -فقا : بهصيما فض ؟ يالًا: صعم فقا : سمعه  سً  هللا  (5 بالسره

  . (6 يا : فبل إذا" .يالًا: صعم ال طب بالتم ، فسأ  م  حًلو: أهصقص إذا جؾ؟

                                                           

 ٘ٔٔٗ يم الحدهث  -ٕٔٔٔ/ٖ –باب الال ؾ ًبهع الذىب بالً ق صقدا  -كتاب المساياو  –( مسرم 1 

الصياهدة فدي  –األ هد  ابد    –( الجمع ىً تم  مخترط م  أصًاع متف ية ًله  م ؼًبا فهو ًمدا هخردط إال ل داءتدو 2 

 8ٔٔ/ٔؼ هب الحدهث 

باب إذا اجتيد العام  أً الحاكم فأخطأ خدبلؾ ال سدً  مد  ؼهد   -كتاب اال تالام بالكتاب ًالسصة  –( البخا ي 3 

 9ٔ8ٙ يم الحدهث  – 7ٕ٘ٙ/ٙ – رم فحكمو م دًد 

 ٗٗٔ/ٙالبح  ال ابق  –( اب  صجهم 4 

هض الرً  ًفهو  خاًو هكً  بببلد مال  ًالسدره صدًع ؼهد  البد  ًىدً البهضاء صًع م  الب  أب -( يا  الخطابي 5 

أدق حبا مصو، ًيا  بعضيم البهضاء ىً ال طب م  السره ًاألً  أ  ؾ، إالّ أ  ىذا القً  ألهق بمعصو الحدهث 

ً رتو تبه  مًضع التشبهو م  ال طب بالتم  ًإذا كا  ال طب مصيما جصسا ًالهاب  جصسا آخ  لم هالدح التشدبهو 

 7ٙ/ٖمعالم السص   –

، يدا  شدعهب 997ٗ يم الحددهث  – 7ٕٖ/ٔٔ –باب البهًع المصيي  صيا  –كتاب البهًع  –( الحهح اب  حبا  6 

 ٗٗ/ٕ –كتاب البهًع  –األ صؤًط في تعرهقو  رو اب  حبا  إسصاده حس ، ًالمستد ك  رو الالحهحه  
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  .   بهع ال طب بالتم  -الرو هللا  رهو ًسرم  -الصيي الال هح م   سً  هللا  وجه الداللة:

 رد أبو حنٌفة على الجمهور 

ظاى  الكتاب م  ح  البهع ً دم ح مة البهع إال  رو مدا صدص  رهدو ًأ  حددهث الصيدي  د  

الحدهث المشيً  م  أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسدبلم أجداز بهع ال طب بالتم  ال هقًى  رو مخالفة 

 .بهع التم  بالتم ، ًأما حدهث الصيي    بهع ال طب بالتم  فيً آحاد، ًيا  أبً حصهفة: ىً ضعهؾ

ًم  اصتال  لقً  أبي حصهفة، يا :  ًاهة اآلحاد ال تقًى  رو دفع ال ًاهة المشيً و، ًىذا التعره  

  . (1 باب  د  ًاهة اآلحاد لمخالفة ال ًاهة المشيً وم  أبي حصهفة إصما ىً م  

 ًألبي حصهفة  حمو هللا الكتداب الكد هم ًالسدصة المشديً و أمدا الكتداب فعمًمداه ... يا  الكاساصي: "

مدا - ضدي هللا  صدو  -ًأما السصة المشيً و فحدهث أبي سعهد الخد ي ً بادو ب  الالامه  البهع...

الحصطة بالحصطة ًالشعه  بالشعه  ًالتمد  بدالتم  مد بًل بم د   اًمدا مطرًقدا حهث جًز  سً  هللا بهع 

  . (2 م  ؼه  تخالهص ًتقههد"

 :القول المختار

الرو هللا  -ًالقً  المختا  ىً يً  الجميً  م  أصو ال هجًز بهع ال طب بالتم ؛ أل  الصبي 

الجميدً ، ًأمدا  د أبدي صيدو  د  ذلدك فدي الحددهث المتقددم الالدحهح الدذي احدت  بدو  - رهو ًسدرم 

ًىددً الددحهح، ً صددد ا تبددا   احصهفددة لرحدددهث فيددً  د ؼهدد  معتبدد ، ذلددك أصددو ا تبدد  الحدددهث ضددعهفً 

الحتو فقد يدم الحدهث المشيً   رو ما كا  آحاًدا، ًىذه القا دو اسدتق  بيدا أبدً حصهفدة  مدا سدًاه 

 . (3 م  الفقياء فكاصه م  خالابص مذىبو، ًهللا أ رم

 

                                                           

 ٘ٗٔ/ٙالبح  ال ابق  –( اب  صجهم 1 

 88ٔ/٘لالصابع بدابع ا -( الكاساصي2 

 –بددابع الالدصابع ً صدًا  البحدث  -كتدب الحصفهدة ًبداألخص كتداب الكاسداصي اصظد  فدي  التطبهقداه م  لرمزهد(  3 

  بد ال حم  ب  محمد الق صي   -ًبحث خب  الًاحد فهما تعم بو البرًى  -تعم بو البرًى  –أً  – مه بو البرًى 
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 المبحث الرابع

 السٌاسة الشرعٌة

سهذك  الباحث فدي ىدذا المبحدث السدبب ال ابدع مد  األسدباب المختردؾ فهيدا فدي تد ك العمد  

الدرو  -بالحدهث، ًىً إذا ما كا  الحدهث متعرًقا في أحكام السهاسة الش  هة؛ أي أ  فع  ال سدً  

 .م  األحكام الش  هةالمصقً   صو فعرو في كًصو اإلمام؛ أي الحاكم العام، ًلم هك   -هللا  رهو ًسرم 

ًلقد تم تقسدهم أفعدا  الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم أ بعدة أيسدام؛ فداألًلو: طبهعتدو البشد هة؛ أي مدا 

تسمو بالجبرة، ًال اصهة: كًصو  سًاًل هًحو إلهو، ًال ال ة: كًصو ياضًها، ًال ابعة: كًصو مفتًهدا  رهدو 

بالحدددهث ًذكدد  أصددو مدد  بدداب السهاسددة ًمدد  المبلحددظ أ  أك دد  مدد  تدد ك العمدد   .الالددبلو ًالسددبلم

الشد  هة، ًلدده  مد  التشدد هع ىدم الحصفهددة ًالمالكهددة فدي فقييددم، ًلقدد الددصفه المالدصفاه فددي بدداب 

 السهاسة الش  هة ًما هتعرق بيا م  أحكام، ًسهسرط الباحث الضًء في ىذا المبحث  رو ما هري: 

 التع هفاه التي تتعرق بالمبحث  أواًل:

ا: ًٌ  مع ذك  األم رة ًالشًاىد.  -الرو هللا  رهو ًسرم  -  الصبي تقسهم أفعا ثان

 . (1 أواًل: الحدٌث تم تعرٌفه فٌما سبق

ًالسً  ال هاسة هقا  ساسًىم سًًسا ًإذا  أسًه يه  سًسًه ... يا  اب  مصظً : " السٌاسة لغة:

  . (2 "...ًأساسًه ًسا  األم  سهاسة يام بو

  . (3 "...القهام  رو الشيء بما هالرحو ...ًيا  في تاج الع ً : "السهاسة:

  .فالسهاسة ىي ال باسة ًالقهادو ًالقهام  رو األمً  بما هخدم المالالح العامة

تسًسدديم األصبهدداء  رددهيم الالددبلو ًالسددبلم؛ أي تتددًلو ... السهاسددة فددي االالددطبلح: يددا  العهصددي: "

و الشديء بمدا هالدرحو؛ ًذلدك ألصيدم أمً ىم كما تفع  األم اء ًالًالو بال  هة، ًالسهاسة القهام  رد

كاصًا إذا أظي ًا الفساد بعث هللا صبها هزه  الفساد  صيم ًهقهم ليم أم ىم ًهزه  ما ؼه ًا مد  حكدم 

  . (4 "...التً او

 .ًأما الش  هة فمأخًذو م  الش هعة اإلسبلمهة، ًىي ما ش  و هللا  رو  باده م  األحكام

                                                           

 9( اصظ  الفحة 1 

 7ٓٔ/ٙلسا  الع ب  –( اب  مصظً  2 

 7٘ٔ/ٙٔ( تاج الع ً  3 

 ٖٗ/ٙٔ مدو القا ي  –( العهصي 4 
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 تعرٌف مصطلا السٌاسة الشرعٌة  

يا  اب   قه : السهاسة ما كا  فعبًل هكً  معو الصا  أي ب ... يا  اب  القهم: " السٌاسة الشرعٌة:

ًال صددز  بددو  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -إلددو الالددبلح، ًأبعددد  دد  الفسدداد، ًإ  لددم هضددعو ال سددً  

  . (1 "...ًحي

دصها ًاآلخد و؛ فيدي استالبلح الخردق بإ شدادىم إلدو الط هدق المصجدي فدي الد... ًيا  اب   ابده : "

األصبهاء  رو الخاالة ًالعامة في ظاى ىم ًباطصيم ًم  السبلطه  ًالمرًك  رو ك  مصيم فدي  م  

  . (2 "...ؼه ، ًم  العرماء ً  ة األصبهاء  رو الخاالة في باطصيم ال ؼه  ظاى ه ال 

مدً  ًبصاء  رو ما مضو هستخرص الباحث أ  السهاسة ىي فع  األالرح لرعبداد فدي تسدهه  أ

  .معاشيم بما ال هًيعيم فهو بالح ج ًالمشقة بالعمًم

 ثانٌا: أقسام أفعال النبً علٌه الصالة والسالم مع ذكر الشواهد 

يسم العرماء أفعا  الصبي  رهو الالدبلو ًالسدبلم إلدو أيسدام  ددو، ًبؽدض الصظد   د  التقاسدهم 

تصاًلو في ىذا المبحدث، ًىدً مدا فعردو المتعددو إال أصيم ذك ًا مصيا يسم اإلمامة، ًىً القسم الم اد 

الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم كًصو  بهًسا لردًلة اإلسبلمهة، ًكا  ىذا الفع  م  باب السهاسة التدي ال 

هجب فهيا متابعة فع  الصبي  رهو الالدبلو ًالسدبلم بد  لدً خدالؾ الحداكم أً المجتيدد الحكدم المتعردق 

ًلقد  .بذلك صاًلا يطعي الداللة، فبل ح ج ًال لًم  رهوبال هاسة لمالرحة  اجحة ه اىا، ًال هخالؾ 

لهسده كريدا  ردو  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -م أ  أفعا   سدً  هللا - ضي هللا  صو  - رم الالحابة 

م تبة ًاحد م  حهث التش هع ب  بعضيا كا  جبرة بش هة، ًأؼربيا كدا  فتدًى ًتشد هع ًمصيدا مدا 

، ًىصداك شدًاىد  دهددو مد  األحادهدث الصبًهدة التدي تدد   ردو كا  اجتياًدا مصو  رهو الالبلو السدبلم

ذلدك، ًمصيدا: يالددة الحبداب بدد  المصدذ  فددي ؼدزًو بددد   صددما صددز   سدً  هللا بددالجهش، فقدا : "هددا 

 سددً  هللا أ أهدده ىددذا المصددز  أمصددزال أصزلكددو هللا لدده  لصددا أ  صقدمددو ًال صتددأخ   صددو أم ىددً الدد أي 

ًالحد ب ًالمكهددو فقدا  هدا  سدً  هللا فدأ  ىدذا لده  بمصدز   ًالح ب ًالمكهددو يدا  بد  ىدً الد أي

  . (3 فاصيض بالصا  حتو صأتي أدصو ماء م  القًم فصصزلو"

 -ففيم الالحابة أ  أفعا   سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم لهسه كريدا تشد هع فسدألو الحبداب 

 .   مصزلو في الح ب ًأ  األالرح أ  هتخذ مكاًصا ؼه ه - ضي هللا  صو 

                                                           

 ٕٔالفحة  –الط ق الحكمهة  –( اب  القهم 1 

 ٘ٔ/ٗ( حاشهة اب   ابده  2 

 ٖ٘/ٖدالب  الصبًو  –، ًالبهيقي 8ٙٔ/ٖ –( سه و اب  ىشام 3 
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اشتد األم   ردو أالدحاب  سدً  هللا الدرو هللا  م  ذلك ما حال  في ؼزًو الخصدق  صدماً

، فأ اد الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أ  هخفؾ  صيم ًأ  هالالح يابدي ؼطفا   ردو  ردث  رهو ًسرم

 الرو هللا  رهو ًسرم - ما  المدهصة  رو أ  ه جعًا ًال هقاترًا المدهصة ًأىريا، فرما أ اد  سً  هللا 

أ  هفع  بعدث إلدو سدعد بد  معداذ ًسدعد ابد   بدادو، فدذك  ليمدا ًاستشدا ىما فهدو، فقداال لدو: "هدا  -

 سً  هللا أمً ا تحبو فصالصعو أم شهًبا أم ك هللا بو ال بد لصا م  العم  بو، أم شهًبا تالصعو لصدا؟ يدا : 

 ال صعطدهيم إال : ًهللا مدا لصدا بيدذا مد  حاجدة ًهللا ضدي هللا  صدوفقدا  سدعد  ...ب  شيء أالصعو لكم

فتصداً  سدعد  .: فأصده ًذاكالرو هللا  رهو ًسدرمالسهؾ حتو هحكم هللا بهصصا ًبهصيم، فقا   سً  هللا 

  . (1 ب  معاذ الالحهفة فمحا ما فهيا م  الكتاب،  م يا : لهجيدًا  رهصا"

 رهدو  –أ  لده  كد  أفعدا  الصبدي  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًالشاىد تمههز أالدحاب  سدً  

تش هع ًاجبة االتباع ب  إ  السهاق ىً الذي هحكدم الحدا ، ًىدً الدذي مد  خبللدو  -الالبلو ًالسبلم

 :هتبه  تًجهو المقا ، ًلقد صص  دد م  العرماء  رو ما تم ذك ه، ًم  ىؤالء العرماء

 ثالثة أقسام. فقد ذكر أن ما ٌفعله النبً ٌنقسم إلى  (2 ابن قتٌبة الدٌنوري -1

يا  اب  يتهبة: "ًالسص   صدصا  بلث سصة أتاه بيا جب ه   رهو السدبلم  د  هللا تعدالو كقًلدو ال تدصكح 

ًأشدباه ىدذه مد  األالدً   هح م مد  ال ضداع مدا هحد م مد  الصسدب...الم أو  رو  متيا ًخالتيا ً

فرو أ  هتد خص فهيدا لمد  شداء ًالسصة ال اصهة سصة أباح هللا لو أ  هسصيا، ًأم ه باستعما   أهو فهيا 

م  بد   دًؾ فهدو لعردة  رو حسب العرة ًالعذ  كتح همدو الح هد   ردو ال جدا ، ًإذصدو لعبدد الد ح

كصداه ًالسصة ال ال ة ما سصو لصا تأدهًبا فإ  صح  فعرصاه كاصه الفضهرة في ذلدك ًإ  صحد  ت  كاصه بو...

  . (3 كسب الحجام"كصيهو    لحًم الجبللة ً فبل جصاح  رهصا إ  شاء هللا...

 : تيب  يتهبة  بل ة أيسام، ىي كاآلفالسصة  صد ا

  .أم  م  هللا تعالو فبل بد م  اتبا و -ٔ

  .ما أم  هللا بو صبهو هستعم   أهو ًه خص لم  شاء لعرة فًاجب  رهصا اتبا و -ٕ

  .ما كا  م  يبه  التأدب ًالفضهرة فصح  فهو بالخها  -ٖ

                                                           

 8ٔٔ/ٗ( سه و اب  ىشام 1 

(  بد هللا ب  مسرم ب  يتهبة الدهصً ي، أبً محمد: م  أبمة األدب، ًمد  المالدصفه  المك د ه ، ًلدد ببؽدداد ًسدك  2 

 - 8ٕ8ه /  7ٕٙ - ٖٕٔالكًفة،  م ًلي يضاء الدهصً  مدو، فصسب إلهيدا، ًتدًفي ببؽدداد ًلدو مالدصفاه  دهددو  

 .7ٖٔ/ٗم(  األ بلم لرز كري  889

تالدد ؾ ال سددً  باإلمامددة ًالددرتيا بالتشدد هع  -، ًأحمددد هًسددؾ  98ٔالحدددهث  تأًهدد  مخترددؾ -( ابدد  يتهبددة 3 

 .٘ٔٗاإلسبلمي 
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 القرافً المالكً  -5

الفد ق السداد   ...إلدو أيسدام، فقدا : " -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ًكدذلك يسدم الق افدي أفعدا  الصبدي 

ًىدي  ،بالقضاء ًبه  يا دو تالد فو بدالفتًى -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًال بل ً  به  يا دو تال فو 

  . (1 "...التبرهػ ًبه  يا دو تال فو باإلمامة

  (2 :الالبلو ًالسبلم، كما هري م يسم الق افي أفعا  الصبي  رهو 

  .ما كا  في الفتها، ًىً بذلك مبرػ     بو ال هجًز مخالفتو فهو -ٔ

 .ما فعرو  رو سبه  القضاء ًالحكم به  الصا  في الخالًماه -ٕ

  .ما كا  ًاضًحا م  فع  اإلمامة؛ كتسهه  الجهًش، ً قد معاىداه الالرح، ًيسمة الؽصابم -ٖ

، ًىً ما اخترؾ فهو العرماء، ى  ىدً مد  يبهد  الفتدًى المرزمدة أم مد  مًضع الخفاء ًالت دد -ٗ

 يبه  التال ؾ باإلمامة؟ 

ًىذا ال ابع ىً الذي حال  بسببو الخبلؾ بده  العرمداء فدي يضدهة ىدذا المبحدث، ًىدً تد ك 

م  باب اإلمامدة، ًىدي  -الرو هللا  رهو ًسرم  -العم  بالحدهث؛ لكًصو مخترؾ فهو، ى  يالو الصبي 

فهدو  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -فالحكم فهو ؼه  مرزم، أم أ  حكم  سً  هللا  إلو تقده  اإلمام؟ ت جع

 م  يبه  الفتًى ًالتبرهػ فهكً  مرزًما؟ 

فعد  ذلدك األمد   ردو سدبه   -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -فكهؾ صستطهع أ  صعردم أ   سدً  هللا 

امة ًىً ممدا ال تردزم فهدو األمدة بد  ىدً مد  الفتًى مما ىً مرزم لؤلمة، أم أصو فعرو  رو سبه  اإلم

 يبه  السعي في مالالح العباد ًالببلد؟

م  باب الفتًى  -الرو هللا  رهو ًسرم  -صستطهع أ  صعرم أ  ذاك الفع  الد  م   سً  هللا 

 (3 :أً م  باب اإلمامة بأحد أم ه ، ىما

  .ًىً يطعي ًذلك بإخبا ه بذلك  رهو الالبلو ًالسبلم أصو فعرو م  باب اإلمامة األول:

 ضي  -ًىً ظصي ًيد هحتؾ بالق اب  لهالبح يطعًها  صد م ِجحو، ًذلك م  إخبا  الالحابة  الثانً:

أً مخالفتيم لدو فدي الحكدم فهمدا هجد ي ليدم مد  حدًادث هشدبو تردك الحاد دة، فدهعرم  -هللا  صيم 

 فيمًا أ  ذلك م  باب اإلمامة، فيً ؼه  مرزم ليم.  - ضي هللا  صيم  -حابة حهصبذ أ  الال

                                                           

 ٕ٘ٓ/ٔالف ًق  –( الق افي 1 

 7ٕٓ/ٔ( المالد  صفسو 2 

  م  محمد –( مقاماه التال فاه الصبًهة 3 
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فهما أم  بو م  كًصدو  - رهو الالبلو ًالسبلم -ًلقد ال ح الق افي بعدم ًجًب متابعة الصبي 

بًالدؾ اإلمامدة ال  - رهدو السدبلم  -ًك  ما تالد ؾ فهدو ... إماًما إال إذا أذ  األمام بذلك، فقا : "

أ  هقدم  رهو إال بدإذ  اإلمدام ايتدداًء بدو  رهدو السدبلم؛ ًأل  سدبب تالد فو فهدو بًالدؾ هجًز ألحد 

 .(1 "...اإلمامة دً  التبرهػ هقتضي ذلك

ًمدد  الددذه  يددامًا بتقسددهم أفعددا  الصبددي  رهددو الالددبلو ًالسددبلم فددي التبرهددػ ًالفتددًى ًالقضدداء 

 :ًاإلمامة

  .(2  اشً  في مقاالد الش هعة اإلسبلمهةاب  القهم الجًزهة في زاد المعاد ًمحمد الطاى  ب  

إصما أصا بش  إذا أم تكم بشيء م  دهصكم فخذًا بو ًإذا أمد تكم ًلقد يا   رهو الالبلو ًالسبلم: "... 

 .(4  (3 "...بشيء م   أي فإصما أ  بش 

 :ولقد بوب مسلم هذا الحدٌث فً قوله

مد  معداهش الددصها  ردو  -الرو هللا  رهدو ًسدرم  -باب ًجًب امت ا  ما يالو ش ً ا دً  ما ذك ه  -

 -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -سبه  ال أي؛ فكأ  مسرم هصبو  رو القا ئ أ  هصتبو به  ما يالو  سً  هللا 

  .أم  ًلزًما ًبه  ما كا  م  معاهش الدصها  رو سبه  ال أي ًالطبهعة البش هة

  .(5 ام  رو ال  هة مصًط بالمالرحةًالقا دو المتفق  رهيا به  األبمة، ًىي: تال ؾ اإلم

فاألالدد  باإلمددام م ا دداو مالددالح العبدداد ًالعمدد  بمددا تكددً   رهددو المالددرحة، ًال شددك أ  

المالالح تخترؾ م  زم  إلو آخ  حسب ما هقتضدهو الدزم  ًتختردؾ فهدو األحدًا ، ًىدذا هقتضدي 

  . أ رمتبد  األحكام بما ال هخالؾ ما كا  مقطًً ا بو في الش هعة اإلسبلمهة، ًهللا

  

                                                           

 .ٕٙٓ/ٔالف ًق  –( الق افي 1 

 .ٕٕٔاإلسبلمهة مقاالد الش هعة  –، ًاب   اشً  7ٖ٘/٘زاد المعاد  –( اب  القهم 2 

مد  معداهش  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -باب ًجًب امت ا  ما يالو ش  ا دً  ما ذك ه  -كتاب الفضاب   –( مسرم 3 

 .8ٖٗٔ/ٗ –الدصها  رو سبه  ال أي 

المحقال  مالن علالم كتالاب شالرحا وبٌانالا  –علٌه الصالة والسالالم  – بٌان أقسام أفعال النبًومن الكتب النافعة فً  (4 

 تحقٌ  محمود صالح جابر –ألبً شامة المقدسً  –صلى هللا علٌه وسلم  – فٌما ٌتعل  بأفعال الرسولاألصول 

األشدباه ًالصظداب   -، السدهًطي9ٖٓ/ٔالمص دً  فدي القًا دد  –، ًالز كشدي ٖٕٔاألشباه ًالصظاب   –( اب  صجهم 5 

ٕٔٔ. 
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 المطلب األول

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث كونه قد جاء فً السٌاسة الشرعٌة فً العبادات

سددهذك  الباحددث فددي ىددذا المطرددب تطبهقدده  مدد  التطبهقدداه التددي تدد ك بعددض العرمدداء العمدد  

مد   بالحدهث بسبب تعرهريم أ  الحدهث جاء في باب السهاسة الش  هة، ًأ  ما كا  فعردو مد  الصبدي

باب اإلمامة فبل هجب  رو األمة العم  بو ب  ىً م  باب اإلدا و ًالتصظهم، ًأ  كد  زمد  هختردؾ 

في إدا تو ًتصظهمو    الزم  اآلخ  ًىذه التطبهقاه مما ًيع الخدبلؾ فهيدا، كمدا ىدً معظدم شدأ  

  .ًلوالف ًع الفقيهة ًإذا كا  السبب مخترًفا في ا تبا ه فإ  االختبلؾ في الف ًع م  باب أ

 التطبٌق األول

 فٌما ٌتعلق بزكاة الفطر

   ًجدًب زكداو الفطد ، ًتحدهدد  ددد  -الرو هللا  رهو ًسرم  -جاء اإلخبا  م   سً  هللا 

 ضي هللا  صو  -األالصاؾ التي تكً  مصيا  ًى البخا ي     م  ب  صافع    أبهو    اب   م  

كداو الفطد  الدا ا مد  تمد  أً الدا ا مد  ز -الرو هللا  رهو ًسرم  -ما، يا : "ف ض  سً  هللا  -

شعه   رو العبد ًالح  ًالدذك  ًاألص دو ًالالدؽه  ًالكبهد  مد  المسدرمه  ًأمد  بيدا أ  تدؤدى يبد  

  . (1 خ ًج الصا  إلو الالبلو"

ففي ىذا الحدهث حدد الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم األالدصاؾ المد اد دفدع زكداو الفطد  مصيدا، 

ًجاء كذلك في بعض ال ًاهاه الاع مد  طعدام فعد   هداض بد   بدد هللا بد  سدعد بد  أبدي سد ح 

هقدً : "كصدا صخد ج زكداو الفطد  الداً ا مد   - ضي هللا  صو  -العام ي أصو سمع أبا سعهد الخد ي 

  . (2 م  شعه  أً الاً ا م  تم  أً الاً ا م  أيط أً الاً ا م  زبهب" طعام أً الاً ا

ًيد تم االتفاق م  العرماء أ  الطعام المقالًد في ىذا الحدهث ىدً القمدح ال ؼهد ه، يدا  ابد  

  . (3 بطا : " لم هخترؾ العرماء أ  الطعام المذكً  في ىذا الحدهث ىً الب "

  . (4 "...الحجاز اسم لرحصطة خاالة الطعام في   ؾ أى  ...ًيا  الصًًي: "

حدد األالصاؾ التدي تكدً  مصيدا زكداو الفطد ،  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ً رو ذلك فإ  الصبي 

ليددا لددم هكدد  مدد  بدداب التشدد هع المرددزم أصددو ال هجددزئ  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -ًلكدد  تحدهددد الصبددي 

اصو  رهو الالبلو ًالسبلم الطعام ىً ؼه ىا، ب  كا  م  باب اإلمامة ًىً الحاكم العام فكا  في زم

                                                           

 .ٕٖٗٔ يم الحدهث  7ٗ٘/ٕباب الدية الفط   –كتاب الزكاو  –( البخا ي 1 

 . ٖٖٗٔ الحدهث  يم 8ٗ٘/ٕ الفط  الدية باب – الزكاو كتاب – ( المالد  صفسو 2 

 .ٗٙ٘/ٖ( ش ح اب  بطا   رو الحهح البخا ي 3 

 .ٓٙ/7( ش ح الصًًي  رو مسرم 4 
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ما ذك  م  األالدصاؾ، فردً أ  أحدد الصدا  فدي ىدذا الدزم  أخد ج زكداو فطد ه شدعهً ا لكدا  مصتقدًدا، 

ًلتعجب الصا  م  الصهعو ًلً أخ ج زبهًبدا لكدا  م د  ذلدك، ًلدذا صدص ؼهد  ًاحدد مد  الفقيداء أ  

  .الصاؾ المذكً و بالحدهثالدية الفط  تخ ج م  ؼالب يًه البرد، ًلم هقهدًا ذلك باأل

ف ض الدية الفط  الاً ا م  تم  أً الاً ا م  شعه  أً الاً ا مد  زبهدب أً : "... يا  اب  القهم

الا ا م  إيط
( 1)
ًىذه كاصه ؼالب أيًاتيم بالمدهصة فأما أى  برد أً محرة يدًتيم ؼهد  ذلدك، فإصمدا  ، 

 رهيم الاع م  يًتيم كم  يًتيم الذ و أً األ ز أً الته  أً ؼه  ذلك م  الحبًب؛ فإ  كا  يًتيم 

ىذا يدً  جميدً   .م  ؼه  الحبًب كالرب  ًالرحم ًالسمك أخ جًا فط تيم م  يًتيم كابًصا ما كا 

اء ًىً الالًاب الذي ال هقا  بؽه ه، إذ المقالًد سد خرة المساكه  هًم العهدد ًمًاسداتيم مد  العرم

جدص  مددا هقتاتددو أىدد  بردددىم ً رددو ىددذا؛ فهجددزئ إخدد اج الددديهق، ًإ  لددم هالددح فهددو الحدددهث، ًأمددا 

ليدم إخ اج الخبز ًالطعام فإصو ًإ  كا  أصفع لرمساكه  لقرة المؤصة ًالكرفة فهو فقد هكً  الحب أصفع 

لطً  بقابو، ًأصو هتأتو مصو مداال هتدأتو مد  الخبدز ًالطعدام ًال سدهما إذا ك د  الخبدز ًالطعدام  صدد 

  . (2 "...المسكه  فإ  هفسد ًال همكصو حفظو

ًصص الحصفهة أ  زكاو الفط  تخ ج م  القًه، ًلً لم هك  ؼالب يًه البرد ًتخ ج بالقهمة 

  . (3 ًال هتعه  الطعام

افعهة أ  زكداو الفطد  تخد ج مد  ؼالدب يدًه البردد، ًال هتعده  األالدصاؾ صص المالكهة ًالشد

  . (4 المذكً و في الحدهث المذكً 

ظداى  ... أصيا ال تخ ج إال م  األالصاؾ المذكً و في الحدهث، فقا  اب  يدامة: "  (5 ًصص الحصابرة

المعددً  إلهدو يدًه المذىب أصو ال هجًز لو العدً     ىذه األالصاؾ مع القد و  رهيدا سدًاء كدا  

  . (6 "...برده أً لم هك 

أ  زكاو الفط  تخ ج م  ؼالب يًه البرد، ًال بأ  بإخ اجيدا صقدًدا بالقهمدة؛ أل     :القول المختار

ذلك أصفع لرفقه  ًالمقالًد م  زكاو الفط  إؼصاء الفق اء  د  المسدألة فدي هدًم العهدد، ًهتحقدق ذلدك 

  .حال   رو األالصاؾ المذكً و بالحدهث، ًهللا أ رمبالقهمة، ًال شك أ  زكاو الفط  ال ت

  

                                                           
 7٘/ٔالصياهة في ؼ هب الحدهث ًاأل    –اب  األ ه   –بو  هطبخ مستحج  هاب  مجفؾ لب  ًىً - 1

 ٖٔ/ٖإ بلم المًيه   -القهم( اب  2 

 ، ًالحصابرة9٘ٔ/ٖالمبسًط  –الس خسي  –( الحصفهة 3 

 –، ًالصدًًي 79ٖ/ٖالحداًي الكبهد   –المداً دي  –الشافعهة  ٘ٗٔ/ٕ، ًمصح الجره  7ٙ/ٔالترقه   –( المالكهة 4 

 ،ٕٖٔ/ ٙالمجمًع 

 ٕٕٙ/ٔ( المح   5 

 ٖٙٙ/ٕالمؽصي  –( اب  يدامة 6 
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 التطبٌق الثانً

 فً حكم الممتنع عن الزكاة

أم  هللا تعالو بالزكاو ًحث  رهيا، ًك هً ا ما ي صيا هللا تعالو بالالبلو في كتابدو العظدهم فدي 

ال الث م  أ كا  مًاط   دهدو، ً ؼب الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم في الزكاو، ًأخب  بأصيا ال ك  

ًفًابد الزكاو ك ه و، مصيا: تطيه  الما  كي ال هيرك، ًمصيا مسا دو المحتاج ف ا دو ىدذا  .اإلسبلم

الده  الحصهؾ أم  المحتاج لسد الفق  ًالطرب ًباب التكاف  االجتما ي باب  ظهم في سد خرة الفق  

يد ًجبه  رهو الزكاو فدي مالدو ًالحاجة، ًلك  إذا امتصع الاحب الما     دفع الزكاو، ًكا  مم  

 فما اإلج اء المتخذ آصذاك؟ 

 اخترؾ العرماء في حكم م  امتصع    دفع زكاو مالو  رو يًله  

  .أصو ه ؼم  رهيا ًهدفعيا باإلك اه  (3 ًالشافعهة في الجدهد (2 ًالمالكهة (1 يً  الحصفهة القول األول:

 .صو هدفعيا ًهدفع شط  مالو معيابأ  (5 في القدهمًالشافعهة  (4 ًىً يً  الحصابرة القول الثانً:

 في ذلك، ًىً:  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًسبب الخبلؾ به  الف هقه  حدهث ً د     سً  

الرو  -سمعه  سً  هللا ز ب  حكهم    أبهو    جده، يا : حد صا  بد الًا ث ب  سعهد  صا بي... 

ك  أ بعه  اب  لبً  ال هف ق إبد   د  حسدابيا مد   في ك  إب  سابمة في" هقً :  -هللا  رهو ًسرم 

أ طاىا مؤتجً ا، فرو أج ىا، ًم  مصعيا فإصا آخذًىا ًشط  إبردو  زمدة مد   زمداه  بصدا ال تحد  

  . (6 آل  محمد مصيا شيء"

أ  م  امتصع    دفع الزكاو، سهأخذ مصدو الصبدي  -  رهو الالبلو ًالسبلم -إخبا  الصبي  وجه الداللة:

 .(7 الؾ مالو الذي ًجب  رهو فهو إخ اج الزكاوالزكاو ًص

                                                           

 8ٕ/ٕ المبسًط – ًالس خسي ،8ٕٗ/ٕ ال ابق  البح – صجهم اب  (1 

 ٕٓ/ٕ الجره  مص  ،ٙٔ/ٖ الذخه و – الق افي (2 

  ٖٖٔ/٘المجمًع  –، ًالصًًي ٕٙ٘/٘، ًالش ح الكبه  لر افعي 8٘ٔ/ٖالحاًي الكبه   –الماً دي  (3 

 ،ٖٗٗ/ٕ المؽصي – يدامة ًاب  ،ٖ٘ٔ/ٖ اإلصالاؾ – الم داًي (4 

 ٖٖٔ/٘المجمًع  –، ًالصًًي ٕٙ٘/٘، ًالش ح الكبه  لر افعي 8٘ٔ/ٖالكبه  الحاًي  –(الماً دي 5 

 -، ًالصسدابي7ٔ8ٕ يدم الحددهث  – ٘ٓٔ/ٗبداب مدا ً د فدهم  كتمدو  -كتاب الزكداو  -السص  الكب ى -( البهيقي 6 

سدتد ك الم -الحاكم ً، ٕٗٗٗ يم الحدهث  -، ٘ٔ/٘ –باب  قًبة ماصع الزكاو  –كتاب الزكاو  –السص  الكب ى 

يا  الحاكم ىذا حدهث الحهح اإلسصاد  رو ما يدمصا ذك ه في ، 8ٗ٘ٔ يم الحدهث  – ٗ٘٘/ٔ –كتاب الزكاو  –

تالحهح ىذه الالحهفة ًلم هخ جاه ًحسصو األلباصي في تعرهقدو  ردو سدص  الصسدابي ًحسدصو شدعهب األ صدؤًط فدي 

 .تعرهقو  رو مسصد أحمد

 ٕٓٙ/ٙش حو  رو أبي داًد  –العهصي  (7 
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ًكا  إب اىهم الح بي هتدأً  حددهث بيدز بد  حكدهم  ردو أصدو هؤخدذ مصدو خهدا  ... ًيا  الخطابي: "

مالو، م  : س  الًاجب  رهو ال هزاد  رو الس ، ًالعدد ًلك  هتقي خها  مالو فتزداد  رهو الالددية 

 . بزهادو شط  القهمة"

ًاستد  الجميً  م  الحصفهة ًالمالكهة ًالشافعهة في الجدهد بأدلدة  ددو، مصيدا: "يًلدو  رهدو الالدبلو 

، هقدً : لده  فدي المدا  الدرو هللا  رهدو ًسدرمًالسبلم    فاطمة بصه يه  أصيا سمعتو تعصي الصبي 

  . (1 حق سًى الزكاو"

حق هؤخذ إال ما كا  م  الزكاو ًىذا  إخبا  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أصو ال هًجد في الما ًىذا   

  .هقتضي  دم جًاز أخذ الزهادو  رو الزكاو

ب دًد  ددو،  (شط  إبروً ً د الجميً   رو الحصابرة بالحدهث الذي احتجًا بو  فإصا آخذًىا

 : تيكاآل

  .أصو حدهث مصسًخ كا  في أً  اإلسبلم -ٔ

  .يالًا الحدهث ضعهؾ؛ أل  فهو بيز ب  حكهم -ٕ

 :المختارالقول 

ًالقً  المختا  أ  اإلمام مخه  به  أخذ صالؾ ما  م  مصدع الزكداو، ًبده  أخدذ مدا  الزكداو 

يا  ذلك م  باب اإلمامة، ًذلك أصو الحاكم العام، ًلو  -الرو هللا  رهو ًسرم  -فقط، ًأ   سً  هللا 

م  العقًبة ما ه اه   رو سًء فع  ماصع الزكاو ًؼه ه، فهقد   (2 أ  هف ض العقًبة المصاسبة تعزهً ا

ًال هرزم اإلمام بفع  معه  إذا كا  الفع  م  باب السهاسدة الشد  هة، بد  هتبدع  مصاسًبا لترك الًايعة، 

 .لدهو، ًهللا أ رم في ذلك المالرحة التي تت ج 

                                                           

 –، ًالبهيقدي 789ٔ يدم الحددهث  – 7ٓ٘/ٔبداب مدا أدى زكاتدو لده  بكصدز  -كتداب الزكداو –سص  ابد  ماجدة  (1 

باب الدله   رو أ  مد  أدى فد ض هللا فدي الزكداو فرده   رهدو أك د  مصدو إال أ   -كتاب الزكاو  –السص  الكب ى 

باصي ًشعهب األ صدؤًط حددهث ، ًيا  األل7ٓ8ٗ يم الحدهث  – 8ٖ/ٗ –هتطًع سًى ما مضو في الباب يبرو 

 ضعهؾ

السهاسددة  –أبًلهدد   أحمددد هًسددؾ تالدد ؾ ال سددً  باإلمامددة ًالددرتيا بالتشدد هع اإلسددبلمي، ًمحمددد   –(  كتدداب 2 

  ال سً  المالهة ًااليتالادهة  الش  هة في تال فاه 
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 المطلب الثانً

 فً المعامالت من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث كونه قد جاء فً السٌاسة الشرعٌة 

الش  هة بابيا ًاسع ًمجاالتيدا ك هد و؛ ألصيدا تتعردق بدأم  المالدرحة ًالمفسددو، ًإذا السهاسة 

كا  الًاجب  رو ًلي األم  فع  األالرح فر  هت ك باب م  أبًاب الحهاو إال ًهالد  فهدو تشد هًعا 

ًياصًًصا هالرح بو أحًا  ال  هة، ًسهذك  الباحث في ىذا المطرب تطبهقه  م  تطبهقاه ت ك العم  

هث في المعامبله بالمعصو األ م؛ لكًصو في باب السهاسة الش  هة، ًأ  لًلي األم  األخذ بدو بالحد

أً ت كددو حسددبما هدد اه مصاسددبا لرزمددا  ًالمكددا  ًاألشددخاص الددذه  تددًلو أمدد ىم؛ ًذلددك أل  األخددذ 

بالحددهث الددذي جداء فددي تالد فاه اإلمددام لده  مرزًمددا كمدا تددم بهاصدو؛ أل  األمددام يدد تالدد فو حسددب 

  .حة، ًىي متؽه و في ك  زما  ًمكا المالر

 التطبٌق األول

 حكم أخذ القاتل ما مع المقتول فً أرض المعركة

اخترؾ العرماء في حكم القات  إذا أخذ ما مع المقتدً  مد  متداع ًسدبلح ًمدا ، فيد  هحد  لدو 

يدا   ذلك بؽه  إذ  اإلمام، أم أ  إذ  اإلمام ش ط في ذلك؟ ًهسمو ذلك بالسرب ًمعصو السرب، كما

ىً ما هأخذه أحد الق صه  فدي الحد ب مد  ي صدو ممدا هكدً   رهدو ًمعدو مد  سدبلح ... اب  األ ه : "

  .(1 "...ً هاب ًدابة ًؼه ىا، ًىً فع  بمعصو مفعً ؛ أي مسرًب

ال هجًز لم  َيت  في أ ض المع كدة أ  هأخدذ مد  المقتدً   (3 ًالمالكهة (2 يا  الحصفهة القول األول:

 .اإلمام؛ أل  ذلك هعد م  الؽصهمةشهًبا إال بإذ  

م  َيت  فدي أ ض المع كدة فردو أ  هؤخدذ مدا مدع المقتدً   (5 ًالحصابرة (4 يا  الشافعهة القول الثانً:

 .م  ؼه  أ  هستأذ  اإلمام

                                                           

 97ٗ/ٕالصياهة في ؼ هب الحدهث ًاأل    –( اب  األ ه  1 

 8ٗ/ ٓٔ المبسًط – ًالس خسي ،9ٕ٘/ٖ الحقابق تبهه  – الزهرعي (2 

  ٕٔٗ/ ٖ الذخه و – ًالق افي ،ٓٙ/٘ االستذكا  -الب   بد اب  (3 

 ٕٖٔ/9ٔ المجمًع – ًالصًًي ،99ٖ/8 الكبه  الحاًي – الماً دي (4 

  ٔٔٗ/ٓٔ المؽصي – يدامة ًاب  ،8ٓٔ/ٗ اإلصالاؾ – الم داًي (5 
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 ومن أدلة الحنفٌة والمالكٌة فً ذلك:

يدا : "إصمدا  ًسدرم،أ   سدً  هللا الدرو هللا  رهدو  - ضدي هللا  صدو  -ما جاء    معاذ ب  جب   -ٔ

  . (1 لرم ء ما طابه بو صف  إمامو"

أ  م  أخذ السرب م  ؼه  إذ  اإلمام ال هح  لو أل  اإلذ  ىدً شد ط اإلحدبل ، فرمدا  وجه الداللة:

 .(2 لم هأذ  اإلمام بأخذ السرب كا  م  ؼه  طهب صف  مصو فأخذه بؽه  حقو

  .خذ السرب بدً  إذ  م  اإلمامًكا  سهاق ىذا الحدهث  ًدا م  معاذ ب  جب   رو م  أ

في ؼزًو بد   صدما يت  معاذ ب   ف اء ًمعاذ ب   م ً ب  الجمًح أبا جي ، ًيضو  سدً   -ٕ

فابتدد اه بسدهفيما فضد باه ... ألحددىما بسدربو فجداء فدي الحددهث: " -الرو هللا  رهو ًسدرم  -هللا 

فأخب اه، فقا : أهكما يترو؟ يا  ك   -الرو هللا  رهو ًسرم  -حتو يتبله  م اصال فا إلو  سً  هللا 

ياال: ال، فصظ  في السهفه ، فقا : كبلكمدا يتردو  .ًاحد مصيما أصا يترتو، فقا : ى  مسحتما سهفهكما

  . (3 سربو لمعاذ ب   م ً ب  الجمًح"

أ   سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم يضو بسدرب المقتدً  ألحددىما، ًلدً كدا  السدرب  وجه الداللة:

 .(4 ه  إذ  اإلمام لكا  مصاالفة بهصيما م  ؼه  أ  هقضي بهصيم اإلمام فهعطهو ألحدىماهؤخذ بؽ

 :ومن أدلة الشافعٌة والحنابلة

  . (5 : "م  يت  يتهبل لو  رهو بهصة فرو سربو"الرو هللا  رهو ًسرميا   سً  هللا  -ٔ

إخبا  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أ  م  يت  يتهبًل، ًكا  معو بهصة  رو ذلك فرو سربو  وجه الداللة:

 .(6 ًىذا حكم  ام فهبقو  رو  مًمو ًله  ىصاك ما هخالالو

  .في ؼزًو حصه  أ طو أبا يتادو سرب المقتً  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  -ٕ

                                                           

المعجددم  -، ًالطب اصددي 9/8بدداب أحهدداء المددًاه  –المددًاه  كتدداب إحهدداء –مع فددة السددص  ًاأل ددا   –( البهيقددي 1 

 ٖٕ/7باب م  اسمو محمد  –األًسط 

  9ٕ٘/ٖ الحقابق تبهه  – الزهرعي (2 

باب مد  لدم هخمد  األسدبلب ًمد  يتد  يتدهبل فردو سدربو مد  ؼهد  أ  هخمد  ًحكدم  -كتاب الخم   –( البخا ي 3 

 97ٕٔ يم الحدهث  -ٖٗٔٔ/ٖ –اإلمام فهو 

  8ٗ/ ٓٔ المبسًط – الس خسي (4 

باب مد  لدم هخمد  األسدبلب ًمد  يتد  يتدهبل فردو سدربو مد  ؼهد  أ  هخمد  ًحكدم  -كتاب الخم   –  بخا ي( ال5 

 7ٗٗٔ يم الحدهث  - ٖٗٔٔ /ٖ –اإلمام فهو 

  ٕٖٓ/9ٔ المجمًع – الصًًي (6 
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بعض الصدا  خدالؾ السدصة فدي ىدذا فقدا  ال هكدً  لرقاتد  ًفي ىذا داللة  رو أ  ... يا  الشافعي: "

  . (1 "...السرب إال أ  هقً  اإلمام يب  القتا  م  يت  يتهبل فرو سربو

 -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -إ  أمدد  حكددم السددرب لرقاتدد  أً ال، ىددً تالدد ؾ مدد   سددً  هللا  توجٌببه:

اتد  السدرب، ًإ  لدم هقد  فيدً مد  الؽصدابم باإلمامة فإذا يا  اإلمام: م  يت  يتهبل فرو سربو؛ فهؤخذ الق

ًيد يالو الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم لتحفهز المقاتره  ًلحضيم  رو القتا ، فهكً  ىدذا الحكدم  ردو 

  . (2 ما هشت طو اإلمام ًله  حكًما مطرقا

 :توجٌه قول الحنفٌة والمالكٌة

في مسألة السرب في القتا : ال  ًلقد أشا  الق افي المالكي ًؼه ه إلو أ  أبا حصهفة ًمالك ياال

هكً  إال بإذ  اإلمام؛ ألصو م  مساب  اإلمامة، ًيد أخب  بيا الصبي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم مد  جيدة 

التال ؾ في اإلمامة ال م  جية التش هع، ًما كا  مد  الصبدي تالد ؾ فدي اإلمامدة فدبل هؤخدذ مصدو 

  .(3 الزما  ًالمكا  ش ع؛ ألصو م  مساب  التال ؾ حسب المالرحة ًذلك متؽه  حسب

 :القول المختار

  ش ط أخذ سرب المقتً  إذ  اإلمدام، ًذلدك أ  مختا  ىً يً  الحصفهة ًالمالكهة بأًالقً  ال

الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم يا  ذلك في مًاضع الحث ًالتحفهدز  ردو القتدا ، ًلدً كدا  أمدً ا  اًمدا 

  ًلكد  األمد  خداص بالزمدا  ًالمكدا  ًالحدا ، لصقره الًيابع العدهدو م  أخذ القاتد  لسدرب المقتدً

ًلً أ  ك  م  يت  يتهبًل أخذ سربو لما بقي شيء لرؽصابم ًل بما هصشؽ  البعض بأخدذ السدرب ًهتد ك 

  .لريزهمة فبل هكً  إال بإذ  اإلمام ًبعد المع كة، ًهللا أ رم االقتا  فهكً  أم  السرب سببً 

 التطبٌق الثانً

 حكم من أحٌا أرضا مواتا

ًم  المساب  التي حالد  فهيدا الخدبلؾ بده  العرمداء مسدألة إحهداء األ ض المدًاه فيد  مد  

أذ  اإلمدام ًاجدب جعد    ّ ا بدإذ  اإلمدام هتمركيدا؟ فمد  يدا  إأحها أ ضا هتمركيا؟ أً م  أحها أ ًضد

الحدهث م  بداب السهاسدة الشد  هة، ًأصدو ال هعمد  بالحددهث مد  حهدث كًصدو تبرهًؽدا، ًلكد  إ  أذ  

ام بإحهاء المًاه ًأخب  أصو م  أحها مًاًتا فيي لو كا  كما يا ، ًأما اإلحهاء ابتداًء ببل إذ  فبل اإلم

                                                           

 ٕٗٔ/ٗاألم  –( الشافعي 1 

 8ٕ/ٓٔالمبسًط  –، ًالس خسي 99/٘البح  ال ابق  –( اب  صجهم 2 

األشدباه ًالصظداب   –، السدبكي 8ٔٔ، ًاإلحكام في تمههز الفتًى م  األحكام الفحة 9ٕٓ/ٔالف ًق  –( الق افي 3 

ٕ/ٕ8ٙ 
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هصبصي  رهو حكم ًتبقو األ ض كما ىي ؼه  ممرًكة لشخص بعهصو ب  ىدي تابعدة لردًلدة، ًاختردؾ 

  .اهالعرماء في ذلك  رو  بل ة أيًا  ًيب  ذك  الخبلؾ هتعه  إهضاح المقالًد باأل ض المً

  . (1 ىي األ ض التي ال مالك ليا، ًال هصتفع بيا بًجو م  ًجًه االصتفاع األرض الموات:

أ  هعمد الشخص أل ض ال هعرم تقدم مرك  رهيا ألحد فهحههيا بالسدقي ... ًيا  الحافظ اب  حج : "

  . (2 "...أً الز ع أً الؽ   أً البصاء فتاله  بذلك مركو

ًال هصتفدع فهيدا مد  ِيبد  أي جيدة فيدي أ ض مدًاه، ًًيدع فك  أ ض له  ليا مالدك معده  

  .الخبلؾ به  العرماء ى  هكً  امتبلكيا بإذ  اإلمام بش ط اإلحهاء أم أصيا تمرك بمج د اإلحهاء

ًذكد  الفقيدداء شدد ًطا ألحهدداء األ ض المددًاه ًكددا  مصيددا اخددتبلفيم فددي كددً  إذ  اإلمددام 

شدد ًطا فددي ذلددك، أم أصيددا تمرددك بددبل إذصددو؟ ًلدد  هتعدد ض الباحددث لؽهدد  ىددذا الشدد ط إذ إ  متعرددق 

 التطبهق بو ال بؽه ه. 

  .ذك  أيًا  العرماء في اشت اط إذ  اإلمام لتمرك األ ض المًاه

  . (3 الحصفهة إلو أ  م  أحها أ ضا مًاًتا فبل همتركيا إال بإذ  اإلمامذىب  القول األول:

يً  المالكهة ًليم تفاله  في ذلك به  ما كا  ي هب م  العم ا  ًما كا  بعهددا فمدا  القول الثانً:

كا  ي هب م  العم ا  ًجب فهو اإلذ ، ًما كا  بعهد ال هجب فهو اإلذ  ًفد ق كدذلك بده  مدا فهدو 

 .(4 ض   ًما ال ض   فهو، ًلكصيم بالعمًم هشت طً  إذ  اإلمام

ا مًاًتا فيي لو مدا لدم تكد  ممرًكدة لشدخص ة أ  م  أحها أ ضً يً  الشافعهة ًالحصابر القول الثالث:

 .(5 بعهصو

ًمدد  خددبل  مددا تقدددم سددهجم  الباحددث المسددألة فددي إذ  اإلمددام فددي تمرددك إحهدداء المددًاه  رددو 

 :يًله ، ىما

 .الحصفهة ًالمالكهة هشت طً  اإلذ  -ٔ

 .الشافعهة ًالحصابرة ال هشت طً  اإلذ  -ٕ

                                                           

 ٘٘( معجم لؽة الفقياء الفحة 1 

 8ٔ/٘فتح البا ي  –( اب  حج  2 

 9ٕ/ٖالمبسًط  –، ًالس خسي 9ٖٕ/8البح  ال ابق  -(  اب  صجهم 3 

 8/7ٖ، ًمصح الجره  7ٗٔ/ٙالذخه و  –، ًالق افي 7ٓٔ/ٕ( الترقه  4 

 –، ًالحصابرددة مجددد الددده  9ٖٓ/ٓٔالشدد ح الكبهدد   -، ًال افعددي7ٙٗ/7الحدداًي الكبهدد   –( الشددافعهة المدداً دي 5 

 8٘ٔ/ٗكشؾ القصاع  -، ًالبيًتي7ٖٙ/ٔالمح  
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 ما هري:  والمالكٌة،من أدلة الحنفٌة 

، يدا : "إصمدا أ   سدً  هللا الدرو هللا  رهدو ًسدرم - ضدي هللا  صدو  -ما جاء    معاذ ب  جب   -ٔ

  .(1 صف  إمامو" لرم ء ما طابه بو 

أ  ىذه األ ض ىي مرك لردًلة ًالقابم  ردو شدؤً  الدًلدة ىدً ًلدي األمد  فدبل هحد   وجه الداللة:

 .(2 بإذ  اإلمام ألحد أ  هأخذ م  أ ضيا شهًبا إال

ًأل  ... األ ض المددًاه ؼصهمددة ًالؽصددابم ال تددًزع إال مدد  يبدد  ًلددي األمدد  يددا  الكاسدداصي: " - ٕ 

  .(3 "...ؼصهمة فبل بد لبلختالاص بو م  إذ  اإلمام كساب  الؽصابم المًاه 

 :ومن أدلة الشافعٌة والحنابلة

 .  (4 يا : "م  أحهي أ ضا مهتة فيي لو" -الرو هللا  رهو ًسرم  -   جاب  ب   بد هللا:    الصبي  -ٔ

إخبا  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أ  م  أحها األ ض المهتة؛ فيي لو ًلم هصص  ردو  وجه الداللة:

  .إذ  اإلمام ًلً كا  اإلذ  ش ًطا لرتمرك لبهصو الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم

يدا : "مد  أ مد   - رهدو ًسدرم الدرو هللا  -ا:  د  الصبدي      ًو     ابشدة  ضدي هللا  صيد -ٕ

  .(5 أ ضا لهسه ألحد فيً أحق"

التال هح م  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم بدأ  مد  أ مد  األ ض؛ فيدي لدو ًلدم هدذك   وجه الداللة:

 .(6 إذ  اإلمام

 توجٌه قول الحنفٌة والمالكٌة 

صو ال إحهاء المًاه إالك ياال في مسألة ًلقد أشا  الق افي المالكي ًؼه ه إلو أ  أبا حصهفة ًم

إال بإذ  اإلمام؛ ألصو م  مساب  اإلمامة ًيد أخب  بيدا الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم مد  جيدة  هكً  

                                                           

المعجددم  -، ًالطب اصددي 9/8مددًاه بدداب احهدداء ال –كتدداب إحهدداء المددًاه  –مع فددة السددص  ًاأل ددا   –( البهيقددي 1 

  ٖٕ/7  باب م  اسمو محمد  –األًسط 

 9ٖٕ/8البح  ال ابق  –اب  صجهم  (2 

  9٘ٔ/ٙبدابع الالصابع  –( الكاساصي 3 

،  97ٖٔ يدم الحددهث  – ٖٙٙ/ٖ –بداب مدا ذكد  فدي إحهداء أ ض المدًاه  -كتداب األحكدام  –( سص  الت مذي 4 

 ًيا  الت مذي حس  الحهح

 ٕٕٓٔ يم الحدهث  – 8ٕٖ /ٕ -باب م  أحها أ ضا مًاتا -كتاب المزا  ة  –البخا ي ( 5 

 88ٗ/ٗالتيذهب في فقو اإلمام الشافعي  –البؽًي  (6 



 

 

195 

اإلمامة ال م  جية التشد هع ًمدا كدا  مد  الصبدي تالد ؾ فدي اإلمامدة فدبل هؤخدذ مصدو  التال ؾ في 

  . (1 المكا التال ؾ حسب المالرحة ًذلك متؽه  حسب الزما  ً ش ع؛ ألصو م  مساب  

 :القول المختار

 -ًالقً  المختا  ىً يً  الحصفهدة ًالمالكهدة لقدًو أدلدتيم ًالد هح اسدتدالليم مد   سدً  هللا 

ًال سهما، في ىذا الزم  الذي ال بد فهو م  التصظهم ًالت تهب ًأ  ال هكً   .-الرو هللا  رهو ًسرم 

إحهدداء األ ض  شددًابًها؛ أل  ذلددك مددد او لرتصددازع ًاالخددتبلؾ، ًال هخرددً األمدد  مدد  مدددع أ  ترددك 

األ ض ىي لو ًأحهاىا يبد  فدبل  ًأمدا مدع ًجدًد السدجبله ًإالددا  الً دابق فهكدً  ذلدك أحد ى 

 .(2 ؾ، ًهعد ذلك م  حس  اإلدا و ًالتصظهم، ًهللا أ رمًأجد  لحسم ًصزع الخبل

 

                                                           

،  ٕ٘/ ٖ، السددبكي اإلبيدداج ًٔٔٔاإلحكددام فددي تمههددز الفتددًى مدد  األحكددام الددفحة  8/ٖالفدد ًق  –( الق افددي 1 

 9ٓ8ٖ/8التحبه  ش ح التح ه   –ًالم داًي 

اإلحكدام فدي تمههدز الفتدًى  د  األحكدام،  –الفد ًق، ًالق افدي  –الق افدي  –كتاب اصظ   التطبهقاه م  لرمزهد (2 

السهاسدة الشد  هة فدي  –بالتشد هع اإلسدبلمي، ًمحمدد أبًلهد   أحمد هًسدؾ تالد ؾ ال سدً  باإلمامدة ًالدرتيا 

 ال سً  المالهة ًااليتالادهة. تال فاه 
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 المبحث الخامس

  مخالفة الحدٌث ألصول الشرٌعة 

السبب الخام  م  األسباب المخترؾ فهيا  رو ت ك العم  بالحدهث إذا كا  الحدهث هخدالؾ 

 الشدد  هة، ًاألالدد  فددي الحدددهث أ  ال هخددالؾ األالددً  الشدد  هة، فددإذا خددالؾ الحدددهث األالددً  

األالً  فإ  ذلك هعد طعًصا في الحدهث ًإشا و إلدو  ددم  بًتدو فيد  األالد  فدي حددهث اآلحداد أ  

هع ض  رو الكتاب ًالسصة المتًات و ًه د إ  خالفيما، أم أ  األالد  العمد  بدو ًإذا  أهصدا مخالفدة 

  د ذلك است صاء م  األالً  المق  و؟ ًىذا األال  ًىً  د حدهث اآلحاد إذا خالؾ األالً  صص

 رهو الحصفهة ًالمشيً   صد المالكهة ًخالفيم الجميً  م  الشافعهة ًالحصابرة ًؼه ىم، ًتسمو ىذه 

المسددألة  صددد الفقيدداء ًاألالددًلهه  بأسددماء متعددددو فمددصيم مدد  هقددً  مخالفددة خبدد  اآلحدداد لؤلالددً ، 

لم هك   صد ً . (1 ًمصيم م  هقً  مخالفة خب  الًاحد لرقها ، ًمصيم م  هسمهو مخالفة يها  األال 

الحصفهددة مالددطرح ًاضددح هحددددً  بددو معصددو القهددا ، إال أصددو ًمدد  خددبل  كددبلم الحصفهددة ًمدد   د 

الجميً   رهيم هتبه  أ  األالً   صدىم التي ه دً  بيا خب  اآلحاد ىي الكتاب ًالسصة المتدًات و 

الدًص ًلكد ، مدا تقد   مد  تردك الص .ًهرحق بيا المشيً و ًاإلجماع، ًالمقالًد له  الصص ذاتدو

م  أحكام ًيًا د ًما دله  رهو ترك الصالًص م  خبل  الفقو ًاالستصباط، ًمصيا: أالً  المذىب 

  .الذي يامه  رهو الف ًع ًك  مذىب هخترؾ    اآلخ  بأالًلو، ًهللا أ رم

 :ًاخترؾ العرماء في  د خب  الًاحد إذا خالؾ األالً   رو  بل ة أيًا 

 . (2 ًاحد إذا خالؾ األالً  إذا كا  ال اًي ؼه  فقهويا  الحصفهة ه د خب  ال القول األول:

هصسب لمالك ًم  المالكهة مد  أهدده ًمدصيم مد  صفداه فدي أ  األالدً  تقددم  ردو خبد   القول الثانً:

اآلحاد مطرقا ًم  خبل  فقو مالك هبلحظ تقدهمو لؤلالً   رو خب  الًاحد كما سهأتي فدي المبحدث 

  . (4   (3 الساد 

                                                           

 ٓٔٗمعتز الخطهب الفحة  –المت  ( كتاب  د الحدهث م  جية 1 

،  بد العزهز البخا ي كشدؾ األسد ا   ٕٖٗ/ٕالس خسي  ، أالً  7ٕٔ/ٖالفالً  في األالً   –( الجالاص 2 

ٕ/ٖ77 

 –، اآلمدددي 87ٖ، الق افددي شدد ح تصقددهح الفالددً  7ٕٓ/ٖالفدد ًق  –، الق افددي ٕٔٓ/ٖالمًافقدداه  -( الشدداطبي3 

 ٖٓٔ/ٕاإلحكام 

ب كبه  ًك ه  م  المالكهة صفًه    مالك ًلك  م  خبل  التطبهقاه هظي  أصدو أخدذ بدو  ( ًفي ىذه الصسبة اضط ا4 

 87ٖتصقهح الفالً  



 

 

197 

يددا  الجميدً  مدد  الشددافعهة ًالحصابردة ًؼهدد ىم هقدددم الخبد   رددو األالددً  إ  الددح  القبول الثالببث:

 . (1 الحدهث بؽض الصظ     حا  فقو ال اًي

تصبهددو سددهجم  الباحددث يددًلي الحصفهددة ًالمالكهددة فددي األدلددة؛ ألصيمددا اتفقددا  رددو  د الخبدد  لمخالفددة 

 .األالً 

 ب الحنفٌة والمشهور عند المالكٌةأوالً: مذه

د الحصفهة التي ه د خب  اآلحاد إ  خالفيا، ىي: الكتاب ًالسدصة المتدًات و ًهرحدق األالً   ص

  .بيا السصة المشيً و؛ ألصيم هرحقً  السصة المشيً و بالمتًات و، ًاإلجماع

ًاشت ط الحصفهة ل د خب  اآلحداد إذا خدالؾ القهدا  فهمدا إذا كاصده  رتدو مسدتصبطة مد  أالد  

  . (2 يطعي

 االستدالل فً بٌان كون المقصود باألصول ما تم ذكره 

ذك  الحصفهة أ  المقالًد  صدىم باألالً  ىي األدلدة القطعهدة مد  الكتداب ًالسدصة المتدًات و 

ًالسصة المشيً و ًاإلجماع، فإذا جداء خبد  اآلحداد مخالفدا ليدذه األالدً  فإصدو هكدً  سدبًبا فدي  ده 

 .ً دم العم  بو

أ  هكً  مًافًقا لكتاب هللا تعالو ًلرسصة المتدًات و ًلئلجمداع فأمدا إذا  ..."يا  في مهزا  األالً : 

  . (3 "...خالؾ ًاحًدا م  ىذه األالً  القاطعة، فإصو هجب  ده أً تأًهرو  رو ًجو هجمع بهصيما

صكدد  الس خسددي  رددو مدد  لددم هعدد ض خبدد  اآلحدداد  رددو الكتدداب ًالسددصة إذ إ  األالدد  ًلقددد أ

كتاب ًالسصة، فإ  ًافق هؤخذ بو ًإ  خالؾ فإصو هت ك ًال هعم  بو، يا    ض خب  اآلحاد  رو ال

فدإ  أالدد  البددع ًاألىددًاء، إصمدا ظيدد  مد  يبد  تدد ك  د ض أخبددا  اآلحداد  رددو  ...الس خسدي: "

الكتاب ًالسصة المشيً و، فإ  يًما جعرًىا أالبلً مع الشبية في اتالداليا ب سدً  هللا  رهدو السدبلم 

الهقده ،  دم تدأًلًا  رهيدا الكتداب ًالسدصة المشديً و فجعردًا التبدع متبًً دا، ًمع أصيدا ال تًجدب  ردم 

  . (4 "...ًجعرًا األسا  ما ىً ؼه  متهق  بو فًيعًا في األىًاء ًالبدع

ًبيذا هتبده  أ  األالدً  التدي صدص  رهدو الحصفهدة التدي تًجدب تد ك العمد  بخبد  اآلحداد إذا 

المتدًات و ًالمشديً و ًاإلجمداع، ًالمخالفدة بدذلك لده  خالفيا، ىي  بل ة: الكتاب ًالسدصة بقسدمهيا 

                                                           

 9ٖٙ/ٕش ح الكًكب المصه   -اب  الصجا   8ٔٔ/ٕاألحكام - ( اآلمدي1 

 ٔ٘٘/ٕكشؾ األس ا   - بد العزهز البخا ي ( 2 

 ٖٔٗ/ٔ( مهزا  األالً  3 

 7ٖٙ/ٔأالً  الس خسي  -الس خسي  (4 
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المقالًد مصيا المخالفة الصالهة لصالًص ىذه األالً  ب  المخالفدة بمدا تدم إيد ا ه ًفيمدو مد  تردك 

األالً  القطعهة، ًمد  ذلدك همكد  أ  هقدا  مدا تقد    صددىم مد  القًا دد المسدتصبطة مد  األالدً  

ؤلم رة ًتًجهييا ليم م  خبل  المقا صة بده  االسدتصباط القطعهة، ًىذا هتضح جرها في ذك  الحصفهة ل

م  األالً  ًالمقا صة بهصيا ًبه  الحكم المت تب  رو خب  اآلحاد، ًمما هؤهدد ىدذا الفيدم مدا ذكد ه 

ًم  أال  أبي حصهفة ًأالحابو   ض أخبا  اآلحاد  رو األالدً   ...اب   بد الب ،  صدما يا : "

  . (1 "... والمجتمع  رهيا أً المشيً و المصتش

 ًاستد  الحصفهة بأدلة  دو، مصيا ما ىً مصقً  ًمصيا ما معقً ، ًم  األدلة الصقرهة: 

أصدو يدا : "مدا جداءكم  صدي فا  ضدًه  ردو  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -بما  ًي     سً  هللا  -ٔ

  . (2 كتاب هللا فما ًافقو فأصا يرتو، ًما خالفو فرم أيرو"

األمد  مد  الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم أ  هعد ض كبلمدو  ردو كتداب هللا فدإذا ًافقدو  وجه الداللة:

  .فهقب  ًإذا خالؾ فه د

 ومن المعقول: 

أ  األخبا  يطعهة ًظصهة ًالقطعي مصيا ىً الكتداب ًالسدصة المتدًات و أً المشديً و ًاإلجمداع،  -ٕ

فة القطعي ًالظصي ال هقًى  رو ًأما الخب  الظصي فيً خب  اآلحاد، ًالظصي ال هقًى  رو مخال

  . (3 تخالهص القطعي ًمخالفة اآلحاد لرمتًات  هد   رو أصو مصقطع م دًد

شد ط العمد  بخبد  الًاحدد أ  ال هكدً  مخالفدا لركتداب ًالسدصة المشديً و ًأ  ال ... يا  الشاشي: "

  . (4 "...هكً  مخالًفا لرظاى 

الصالًص المتتالهة م  الكتاب ًالسدصة، ًإ  جداء خبد  القًا د ًاألالً  إصما ىي مستصبطة م   -ٖ

بخددبلؾ األالددً  ًالقًا ددد فهدد د؛ أل  األالددً  ًالقًا ددد إصمددا ىددي مجمً ددة مدد  الصالددًص 

  . (5 الش  هة

                                                           

 .ٕٖٙ/7االستذكا   –( اب   بد الب  1 

، ضددعفو أبددً حدداتم فددي الجدد ح ٔٔٔ/ٔ –الحجددة فددي ت بهدده خبدد  الًاحددد  –مع فددة السددص  ًاأل ددا   -( البهيقددي 2 

 .ٓ٘٘/ًٕالتعده  

 . ٖٙٙ/ٔأالً  الس خسي  -الس خسي  ،ٖٔ/ٖكشؾ األس ا   - بد العزهز البخا ي ( 3 

 .8ٕٓأالً  الشاشي  -الشاشي ( 4 

 .ٖٔٓش ح تصقهح الفالً   –لق افي ( ا5 
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صو تحالده  المالدالح أً َدْ ء ... يا  الق افي: " حجة تقدهم القها  أصو مًافق لرقًا د م  جية تضدمُّ

م المًاِفق لرقًا د  رو المخالِؾ لياالمفاسد، ًالخب  المخالؾ لو همص   . (1 "...ع م  ذلك فُهقدَّ

ًيا  البزدًي في بها  أسباب  د الحدهث االصقطاع ًيسمو إلو ظداى  ًبداط ، ًجعد  البداط  مصدو 

إصمدا  ...سببه ، فذك  أ  األً  ىً ما خالؾ األالً ، فإصو ه د ًال هقب  بترك المخالفة يدا   صدو: "

  . (2 "...اا مصقطعً الً  فإذا خالؾ شهبا م  ذلك كا  م دًدً هظي  بالع ض  رو األ

ًذك  كذلك الس خسي أم ردة ًصمداذج مد  السدصة ًذكد  بعدد  د ىدذه األحادهدث أصيدا تعدا ض 

  . (3 الكتاب ًالسصة

ًصص الس خسي  رو أ  خب  اآلحاد إذا خالؾ الكتاب ًالسصة المشيً و؛ فإ  ذلك هعد طعًصا 

  . (4 اد ال هقًى  رو تخالهص الكتاب ًالسصة المشيً وفي الحدهث؛ أل  خب  اآلح

ًبه  الحصفهة في ذلك أ  اآلحاد ىً خب  ظصي، ًاألالً  مد  الكتداب أً السدصة المتدًات و أً 

السصة المشيً و، ًىي أخبا  يطعهة فبل هقًى الظصي  رو تخالهص القطعي ًال هخالص القطعي 

ي ًالظصي هسقط الظصي ًهًى  العم  بدو ًهكدً  إال بالقطعي، ًم  المق   أ  التعا ض به  القطع

سددبب فددي  ده ًتدد ك العمدد  بددو ًخبدد  اآلحدداد فهددو شددبية إذا خددالؾ األالددً  مدد  الكتدداب ًالسددصة 

  . (5 المتًات و فرزم بو  د ما كا  فهو شبية ًاألخذ بما كا  خالًها م  الشبية

الفقهدو ًبده  الد اًي ؼهد  ًف ق الحصفهة في  د خب  اآلحاد إذا خالؾ األالدً  بده  الد اًي 

ا أخذ بخب  اآلحاد، ًإ  كا  ال اًي ؼه  فقهدو فدبل هؤخدذ بخبد  اآلحداد كا  ال اًي فقهيً  الفقهو، فإ  

  . (6 المخالؾ

ا: مذهب الجمهور من الشافعٌة والحنابلة وغٌرهم  ًٌ  ثان

ًأمددا الجميددً  فرددم هقًلددًا بمددا صددص  رهددو الحصفهددة، بدد  خددالفًىم فددي ذلددك ًصالددًا  رددو أ  

األحكام ًال هشت ط فهو  دم مخالفة األالً ، ب  ًجاء التصالهص مدصيم  ردو  هقب  في  الًاحد  خب  

األالد  الددذي صددص  رهددو الحصفهددة فدي يبددًليم خبدد  اآلحدداد، بدد  ًمدد   المخالفددة ليددذا  سددهأتي  رددو  مدا 

                                                           

 .ٗٔٔ/ٕش ح تصقهح الفالً   –( الق افي 1 

 .7ٖٔأالً  البزدًي  -البزدًي ( 2 

 .9ٖٖ/ٔأالً  الس خسي  -الس خسي ( 3 

 .ٖٗٙ/ٔأالً  الس خسي  -لس خسي ( ا4 

 .ٖٙٙ/ٔأالً  الس خسي  -الس خسي ، ٖٔ/ٖكشؾ األس ا   - بد العزهز البخا ي ( 5 

 - بدد العزهدز البخدا ي ، ٕٖٗ/ٕالس خسدي  أالدً   -الس خسدي ،7ٕٔ/ٖالفالً  في األالً   –( الجالاص 6 

 . ٔ٘٘/ٕكشؾ األس ا  
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آحاًدا صاًلا م  الكتاب أً السصة المتًات و؛ أل  األحكام  الحدهث الالحهح ًلً كا   هخالؾ  أ   المحا 

حدهً ا الحهًحا خالؾ األالدً  مد  الصالدًص  مشكاو ًاحدو فكهؾ بعد ذلك هقا  إ   م   كريا جاءه 

  .القطعهة

  ًال ًذك  الشافعي في ال سدالة مدا هد د بدو يدً  مد   د خبد  اآلحداد إذا الدح، بد  ىدً هقبد

المعرًم أصو إذا جاءه أحادهث  دو، ًبصهده  رهيدا يا ددو  امدة، فدبل ؼ ابدة فدي حالدً   ًم    .ه د

يدا  الشدافعي:  القا دو فكم م  حكم خالؾ األال  ًكا  مست صو مد  يا ددو كرهدة،  ىذه  االست صاء م  

  تصزهردو أً مبهصدة معصدو السصة لتخالؾ كتاب هللا ًال تكً  السصة إال تبعا لكتاب هللا بم د لم تك  ... "

  . (1 "...فيي بك  حا  متبعة كتاب هللا ما أ اد هللا 

ً صددد  رمابصددا إذا جدداء الخبدد  مخالفددا لؤلالددً  كددا  أالددبل بصفسددو ... يددا  ابدد  الع بددي المددالكي: "

  . (2 ..."م  ؼه ه مست صو 

خبدد  الًاحددد إذا ... ًذىددب أك دد  الفقيدداء إلددو أ  خبدد  الًاحددد هقدددم  رددو القهددا  يددا  اآلمدددي: "

القها  فإما أ  هتعا ضا م  ك  ًجو بأ  هكً  أحدىما م بًتا لما صفاه اآلخ  أً م  ًجو دً   خالؾ 

ًأحمد  - ضي هللا  صو  -بأ  هكً  أحدىما مخالاًلا لآلخ ، فإ  كا  األً  فقد يا  الشافعي ًجو 

  . (3 ًالك خي ًك ه  م  الفقياء أ  الخب  مقدم  رو القها " ب  حصب  

ًصص  رو ذلك الجًهصي بما فحًاه يبً  تخالدهص  مدًم الكتداب بخبد  اآلحداد، بد  ًجدزم 

ًذلدك مدأخًذ مد   -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -أ  القدًو في ذلك ىم أالحاب  سدً  هللا  بذلك ًأخب  

هأخذً  خب  الًاحد المً ًق في تفسه  صالًص الكتاب ًبها  المجم  مصو  سه ىم ًمًايفيم فكاصًا 

  . (4 فكا  ًال بد م  يبً  خب  الًاحد في تخالهص  مًم الكتاب العام ًالظًاى ، ًتخالهص 

ًصبو الشه ازي  رو ضعؾ مذىب الحصفهة م   د الحدهث لمخالفة األالً  ًأ  ما ضد بًه 

األم رة ًالصماذج ال هالرح أالبلً لبلستدال ، فكهؾ تتعا ض الصالًص ًىي م  مشكاو ًاحدو،  م  

ًىً المبرػ     بو في  -الرو هللا  رهو ًسرم  -الحه صسبتيا إلو  سً  هللا كاصه يد  ًخاالًة إذا 

 الش هعة ًاألحكام؟ 

ًأما أالحاب أبي حصهفة  حمو هللا فدإصيم إ  أ ادًا باألالدً  القهدا   ردو مدا ... الشه ازي: " يا  

ً  التدي فيً الذي يالو أالحاب مالك ًيد دلرصا  رو فساده، ًإ  أ ادًا صفد  األالد  به باألالً ، 

                                                           

 . ٖٕٕال سالة  –( الشافعي 1 

 . 98( المحالً  الب  الع بي 2 

 . ٖٓٔ/ٕاإلحكام  –( اآلمدي 3 

 . 8ٕٙ/ٔالب ىا   -( الجًهصي 4 
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ًاإلجماع فره  معيم في المساب  التي  دًا فهيا خب  الًاحد كتاب ًال سصة ًال  ىي الكتاب ًالسصة 

  .(1 "...إجماع فسقط ما يالًه

ًأهد القاضي أبً هعرو الحصبري مقالة الشه ازي الشافعي في أ  األم رة التدي ضد بيا الحصفهدة 

ك  الف اء أصو هًافق الحصفهة أذا خالؾ اآلحاد األالً  ًذ، لبلستدال ، ًأصيا م دًدو مصتقدو ال تالرح 

   .(2 األال  ؼه  متحققة يا  القاضي أبً هعرو الحصبري ًلك  ىذه المخالفة في 

 :ًأما ال د  رو أدلة الحصفهة في  د خب  الًاحد لمعا ضة األالً ، صًضحو فهما هري

فردم هالدححو أحدد مد  العرمداء بد  أما الحددهث الدذي احدت  بدو الحصفهدة فدبل هالدرح لبلسدتدال ،  -ٔ 

الشافعي في ال سالة أ  له  لو سصد مع ًؾ، ًضدعفو ابد  أبدي حداتم فدي العرد ، ًذكد   صص 

  .(3  دم البلحهة ىذا الحدهث لبلحتجاج بو الس خسي في أالًلو 

حدهث اآلحاد حدهث مقبً  ًهؤخذ بو في األحكام ًهخالص بو  مًم القطعي، ًحهصبذ هجمع  -ٕ 

  . (4 فاإل ما  أًلو م  اإلىما  ًك  حدهث أال  بذاتواألدلة  به  

... ا  ردو مدذىب الحصفهدة فدي  د خبد  اآلحداد إذا جداء معا ضدا لرقطعدي: "ًيا  اب  القدهم معت ًضد

إذا جاز ً ًد الش هعة بخبلؾ القها   رم أ  القها  له  م  الحدق، ًأصدو  دهُ  الباطد ؛ فدإ   فإصو 

    .(5 "...بخبلؾ الحق أالبًل  الش هعة ال ت د 

ًيبدد  ذكدد  القددً  المختددا  ال بددد مدد  التصبهددو أ  الحصفهددة مددا يددالًا الددذي يددالًه، حهددث إ  خبدد  

الًاحد ه د إ  خالؾ األال  إ  لم هك  ال اًي فقهًيدا إال حفاًظدا  ردو السدصة ًخًًفدا مد  دخدً  مدا 

كد   اً فقهًيدا، له  م  السصة فهيا، فإ  ال ًاهة بالمعصو كاصه مشتي و مستفهضة، ًلمدا كدا  لده  

كا  الخًؾ م  أ  ه ًي الحدهث بالمعصو، ًله  صاًلا فهبد  بعض أحكامدو، ًلدذا اشدت ط الحصفهدة 

  .ىذا الش ط

ًًجو ذلدك أ  ضدبط حددهث الصبدي  رهدو السدبلم  ظدهم الخطد ، ًيدد كدا  الصقد  ... يا  البزدًي: "

لصبي  رهو السبلم ًإحاطتيدا بالمعصو مستفهًضا فهيم، فإذا يال  فقو ال اًي    د ك معاصي حدهث ا

لم هؤم  م  أ  هذىب  رهو شيء م  معاصهو بصقرو، فهدخرو شبية زابدو هخردً  صيدا القهدا ، فهحتداط 

                                                           

 .7ٗالرمع  –( الشه ازي 1 

 . 89ٗ/ٖالعدو  – (  القاضي أبً هعرو2 

 . 7ٙ/ٕأالً  الس خسي  -الس خسي ( 3 

 . ٖٓٔ/ٕاإلحكام  –، اآلمدي  98المحالً   -اب  الع بي ( 4 

 . 7/ٖإ بلم المًيعه   –( اب  القهم 5 
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في م رو، ًإصما صعصي بما يرصا يالدًً ا  صدد المقابردة بفقدو الحددهث، فأمدا االزد اء بيدم فمعداذ هللا مد  

  . (1 "...ذلك

 :القول المختار

ًالقددً  المختددا  مددا ذىددب إلهددو الشددافعهة ًالحصابرددة مدد  كددً  يبددً  خبدد  اآلحدداد إ  الددح الخبدد  

هع ض  رو األالً  ًال هصظ  إلو فقو ال اًي ًؼه  ذلك، ب  إ  الح الخبد  جداز بدو تخالدهص  ًال 

ىدً  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -أ  هستصبط م  األحكام ًك  صص الحة صسبتو إلو  سً  هللا  العام ًجاز 

أًلو م  اإلىما  فإذا استطاع الفقهو الجمع به  األدلة، ًالعم  بيا فيً المطردًب    بذاتو، ًاإل ما  أال

  .ًهللا أ رم -الرو هللا  رهو ًسرم  -خب  الح     سً  هللا  الذي هكً  فهو يبً  ك  

 المطلب األول

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث لمخالفته أصول الشرٌعة من العبادات

الباحث الضًء في ىذا المطرب  رو ذك  تطبهقه  م  التطبهقاه التي صدص الحصفهدة  ردو سهسرط 

أصيا خالفه األالً  ًكاصه م   اًهة اآلحاد ًتم  دىا ً دم العم  بيا م  يب  الحصفهدة، ًسدهذك  يدً  

 م  خالفيم ًشهًبا م  مستصده ًتًجهيو لؤلدلة، ًسهكً  التطبهق في ىذا المطرب م  العباداه. 

 طبٌق األولالت

 فً حكم االغتسال لمن غسل الجنازة والوضوء لمن حمل الجنازة

ًم  األحكام التي اخترؾ فهيا العرماء ًت ك العم  بالحدهث فهيا  صد الحصفهدة خاالدًة، ًكدا  

م  تعرهريم لت ك العم  بالحدهث مخالفتو لؤلالً : مسألة الؽس  لم  ؼس  الجصازو ًالًضًء لمد  

 حمريا، ًلقد اخترؾ فهيا العرماء  رو يًله ، ىما: 

أصددو ال هجددب ًال هسددتحب الًضددًء لمدد  حمدد    (3 أحمدددً ًاهددة  دد   (2 يددا  الحصفهددة القببول األول:

  .الجصازو، ًال هجب ًال هستحب الؽس  لم  ؼس  الجصازو

  

                                                           

 9٘ٔأالً  البزدًي  -لبزدًي( ا1 

 9ٗٔ /ٔ المبسًط – الس خسي ،88ٔ/ٕ ال ابق البح  - صجهم اب  (2 

 8ٕٔ/ٔاالصالاؾ  -الم داًي (3 
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هستحب لم  ؼس  المهه أ  هؽتس  ًهسدتحب   (3 ًالحصابرة (2 ًالشافعهة (1 يا  المالكهة القول الثانً:

  .لم  حمريا أ  هتًضأ

ًسددبب االخددتبلؾ فددي مسددألة االسددتحباب أً  دددم االسددتحباب فددي الؽسدد  لمدد  ؼسدد  المهدده 

ًىدً  د  أبدي  - رهدو الالدبلو ًالسدبلم -ًالًضًء لم  حمرو حدهث فدي ذلدك جداء  د   سدً  هللا 

  .(4 يا : "م  ؼس  مهتا فرهؽتس  ًم  حمرو فرهتًضأ" -الرو هللا  رهو ًسرم  -ى ه و    الصبي 

 .(5 م  لم  ؼس  مهتا أ  هؽتس  ًلم  حمرو أ  هتًضأاأل وجه الداللة:

ً صد الحصفهة أ  ىذا الحدهث ال هعم  بو ًهت ك ًال هصبصي  رهو  م ، ً ر  ذلك الحصفهة بأ  

 ضدي هللا  -ىذا الحدهث إصما هقالد بو ؼس  الهد إذا أالابتيا صجاسة م  ؼس  المهه، ًابد   بدا  

هابسة؟ ًيالًا: إصما هجب الًضدًء  رهدو إذا كدا  محددً ا؛ ، يا : أهرزمصا الًضًء بم   هدا  - صو 

لهددتمك  مدد  أداء الالددبلو  رددو الجصددازو ًالسددبب فددي  د الحدددهث مخالفتددو لؤلالددً  فددبل هقددًى ىددذا 

  .(7 ، ًىً خب  آحاد ً ررًا  ده كذلك بأصو ضعهؾ  صدىم (6 الحدهث  رو مخالفة األالً 

ًىذا ... ًذك  بعده بضعة أحادهث، فقا : " ًيا  الجالاص في حدهث الؽس   رو م  ؼس  المهه

ىدذه كريدا أخبدا  شداذو يدد اتفدق الفقيداء  ردو  م  أحادهث أبي ى ه و التي تد د لمخالفتيدا األالدً ،

  . (8 خبلؾ ظًاى ىا"

ً صد المالكهة ًالشافعهة ًالحصابرة؛ فالحكم فهما مضو لبلستحباب مع أ  الالهؽة ىي الدهؽة 

م  الًجًب إلو االستحباب األحادهث األخ ى التي جاءه فدي أ   أم ، ًلك  الق هصة التي ال فه

م  حم  جصازو أً ؼسريا فيً مخه  به  الًضًء ً دمو ًبه  الؽس  ً دمو، ًم  ترك األحادهث 

                                                           

  9ٗ9/ٔ الجره  مصح -الحطاب   ،7ٗٔ /ٔ االستذكا  – الب   بد اب  المالكهة (1 

   8٘ٔ/٘ المجمًع – الصًًي ،7ٖٙ/ٔ الحاًي – الماً دي (2 

  ٔ٘ٔ/ٔكشؾ القصاع  –، البيًتي 8ٕٔ/ٔاالصالاؾ  -(الم داًي3 

 –مسدصد أحمدد  ،ٔٙٔٔ يدم الحددهث  ٖ٘ٗ/ٖ –بداب صدًايض الًضدًء  –كتداب الطيدا و  –( الحهح اب  حبا  4 

ًالححو األلباصي في تعرهقو  رو سص  اب   ،8ٔ7ٔٔ يم الحدهث  ٘ٗٗ/ ٕ –مسصد أبي ى ه و  -مسصد المك  ه 

 ًالدحهح ابد  حبدا  ٘ٗٗ/ًٕشعهب األ صؤًط في تعرهقو  رو مسد أحمد  ٖٙٗٔ يم الحدهث  – 7ٓٗ/ٔماجة 

ٖ/ٖٗ٘ 

 ٖٔٔ/ٕالش ح الكبه   –ال افعي  (5 

األالدد  الددذي خالفددو الحدددهث ىددً أالدد  اإلجمدداع فددذك  الجالدداص ًيددًع االتفدداق  رددو تدد ك العمدد  بددو ًلكدد  ( 6 

 اإلجماع لم هصعقد فقد  م  بو الجميً  ًحمرًه  رو االستحباب كما ىً ظاى  في ش ح المسألة

الفالددً  فددي األالددً   –، الجالدداص 9ٗٔ/ٔالمبسددًط  –، الس خسددي 88ٔ/ٕالبحدد  ال ابددق  –( ابدد  صجددهم 7 

ٔ/ٔ7٘ 

 ٘ٙٔ/٘أحكام الق آ   –( الجالاص 8 
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 د  صدافع  د  بد   مد ، يدا : "كصدا صؽسد  المهده فمصدا مد   -مدا ضدي هللا  صي -ما  ًاه اب   م  

  . (1 هؽتس  ًمصا م  ال هؽتس "

 .(2 أ  م  ؼس  مهتا فيً بالخها  به  أ  هؽتس  ًبه   دم الؽس  الداللة:وجه 

 :القول المختار

ًالمختا  ىً يً  الجميً  م  المالكهة ًالشافعهة ًالحصابرة م  أصو هس  لمد  ؼسد  مهًتدا أ  

هؽتس ، ًلم  حم  جصازو أ  هتًضأ فالحدهث الحهح ًهعم  بو، ذلك ًال سهما أصو يدد جداءه  ددو 

  .أخ ى تشيد ليذا الحدهث فكا  القً  الذي ال بد مصو ىً القً  باالستحباب، ًهللا أ رم أحادهث

 التطبٌق الثانً

 فً حكم قراءة الفاتحة فً الصالة

اخترؾ العرماء في حكم ي اءو الفاتحدة فدي الالدبلو فدذىب الجميدً  إلدو أصيدا فد ض، ًذىدب 

ال تالح البلو م  لم هق أ بفاتحة الكتاب في  الحصفهة إلو أصيا ًاجبة ًلزم م  ذلك  صد الجميً  أصو

ك   كعة إذا كا  مصف ًدا، ًلً ت كيا صاسًها  م تذك ىا ًجب  رهدو اإل دادو، أمدا  صدد الحصفهدة فتجدب 

في األًلهه  فقدط فدي الف هضدة ًأمدا فدي األخد هه  فسدصة، ًسدبب الخدبلؾ بده  الجميدً  ًالحصفهدة 

ه الزهادو  ردو الدصص بخبد  الًاحدد ًالتفالده ، كمدا ًال ت ب –الق آ   –مخالفة خب  الًاحد لرصص 

 هري:

يا  الحصفهة ي اءو الفاتحة في الالبلو ًاجبة ًم  ت كيدا سديًا فهسدجد لرسديً ًتالدح  القول األول:

 . (3 البلتو

ي اءو الفاتحة  كد  ًمد  ت كيدا  (6 ًالحصابرة (5 ًالشافعهة (4 يا  الجميً  م  المالكهة القول الثانً:

  .سجًد السيً ًهجب  رهو اإل ادو ت كيا سيًا ال هجزأه

                                                           

، ٖٖٙٔ يددم الحدددهث  ٖٙٓ/ٔ –بدداب الؽسدد  مدد  ؼسدد  المهدده  –كتدداب الطيددا و  –السددص  الكبدد ى  -( البهيقددي 1 

فدي الترخدهص ًيا  الحافظ اب  حج   ٗ يم الحدهث  ٕ٘/٘ –باب يب  آدم  –كتاب الجصابز  –ًسص  الدا يطصي 

 7ٖٖ/ٔما جمع بو به  مخترؾ ىذه األحادهث ًهللا أ رم  ًىذا إسصاد الحهح ًىً أحس الحبه  

 ٕٙ/ٗتحفة األحًذي  –المبا كفً ي  (2 

 ٖٖ/ٔالمبسًط  –، الس خسي ٕٖٔ/ٔالبح  ال ابق  -( اب  صجهم 3 

  ٘ٙٔ/ٔ المدًصة – أص  ب  ًمالم ،8ٓٔ/ٕ الذخه و – الق افي (4 

  9ٖٓ/ٖ الكبه  الش ح - ال افعي ،ٗٓٔ/ٕ الكبه  الحاًي – الماً دي (5 

  8ٖٙ/ٔ القصاع كشؾ – ًالبيًتي 7ٖ/ٕ اإلصالاؾ – الم داًي (6 
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فدالف ض يد اءو مدا  [ ٕٓ] المزمد :  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ ًًجو يً  الحصفهدة يدً  هللا تعدالو: 

 تهس  م  الق آ  م  ؼه  تحدهد، ًتحدهد ذلدك فدي الفاتحدة معدا ض لرقد آ ، ًذلدك أ  الحددهث ىدً

خب  آحاد ًىً زهادو  رو الصص ًالزهادو  رو الصص صسخ، ًال هصسدخ القطعدي بخبد  الًاحدد فدأدى 

ىددذا إلددو تدد ك العمدد  بالحدددهث الددذي جدداء فهددو يدد اءو الفاتحددة فددي كدد   كعددة مدد   كعدداه الالددبلو، 

ًايتال ًا  رو الق اءو في األًلهه  م  الالبلو ًم  ت ك الفاتحة في األًلهه  ساىًها فتالح البلتو 

هكفهو سجًد السيً، ًأما م  ت ك الفاتحة  امًدا في األًلهده  فتالدح الدبلتو، ً رهدو اإل دادو ًال ً

  . (1 هجب  رو المالري ي اءو الفاتحة في األخ هه  فأي سً و ي أ أجزأتو

فتعهدده  الفاتحددة  [ ٕٓ] المزمدد :  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ ًلصددا يًلددو تعددالو ... يددا  الس خسددي: "

هكً  زهادو  رو ىذا الصص، ًىً هعد  الصسخ  صددصا فدبل ه بده بخبد  الًاحدد  دم المقالدًد التعظدهم 

بالرسا ، ًذلك ال هخترؾ بق اءو الفاتحة ًؼه ىا ًالحاال  أ  ال كصهة ال ت به إال بدله  مقطًع بو 

ا حتو هك ه لو تد ك ي اءتيدا ًخب  الًاحد مًجب لرعم  دً  العرم فتعه  الفاتحة بخب  الًاحد ًاجبً 

  . (2 "...ًت به ال كصهة بالصص ًىً اآلهة

يا  أالحابصا جمهعا  حميم هللا هق أ بفاتحة الكتاب ًسً و في ك   كعة مد   ...ًيا  الجالاص: "

 . (3 "...األًلهه ، فإ  ت ك ي اءو فاتحة الكتاب ًي أ ؼه ىا فقد أساء ًتجزهو البلتو

الحصفهة إصما ىً تطبهدق ألالدًليم فدي الصالدًص، ًىدً أ  خبد  الًاحدد ًىذا الذي اتجو إلهو 

ظصي ال هخالص بدو  مدًم القطعدي؛ أل  الظصدي ضدعهؾ ًالقطعدي يدًي، فكهدؾ هخالدص القدًي 

  .بالضعهؾ؟ ًأل  الزهادو  رو الصص صسخ ًىذا ال هكً  في خب  الًاحد مقاب  القطعي

تجًز بخب  الًاحد السترزامو إبطا  اإلطدبلق  الزهادو  رو الصص ال... يا   بد العزهز البخا ي: "

  . (4 "...القطعي بالدله  الظصي

  

                                                           

 ٓٙٔ/ٔبدابع الالصابع  –، الكاساصي ٖٖ/ٔالمبسًط  -، الس خسئٕٖ/ٔالبح  ال ابق  –(  اب  صجهم 1 

 ٖٖ/ٔالمبسًط  -( الس خسي 2 

 ٕٓ/ٔأحكام الق آ   -( الجالاص 3 

 7ٕٗ/ٕ( كشؾ األس ا  4 
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 :تيما جاء في الالحهحه ، ًىي كاآل ًأما الجميً  فقد استدلًا بأدلة  دو، مصيا

يا : "ال البلو لم  لم هقد أ بفاتحدة  -الرو هللا  رهو ًسرم  -    بادو ب  الالامه أ  ال سً  هللا 

 . (1 الكتاب"

 .(2 صفي الحة الالبلو    الذي الرو ًلم هق أ بفاتحة الكتاب الداللة:وجه 

 -الرو هللا  رهو ًسرم  -ً   محمًد ب  ال بهع     بادو ب  الالامه، يا : "الرو بصا  سً  هللا 

الفج  ف قره  رهو الق اءو فرما سرم، يا : تقد ؤً  خرفدي؟ يرصدا: صعدم يدا : فدبل تفعردًا إال بدأم الكتداب 

 . (3 لم  لم هق أ بيا" فإصو ال البلو

 .(4 صفي الحة الالبلو  م  ت ك ي اءو الفاتحة في الالبلو وجه الداللة:

 القول المختار:

ًالمختا  يً  الجميً ؛ ًىً أ  ي اءو الفاتحدة  كد  فدي  كعدة مد   كعداه الالدبلو ًخبد  

القد آ   الًاحد في ذلك مقبً ، ًال هعد صسخ لرقطعي ب  ىً بها  لرمجم  الدذي جداء بدالق آ  ًصدص

ًأمدا القدً  بالدحة الدبلو  .جاء مجمبًل، ًفس تو السصة م  يً  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم، ًفعردو

م  ت ك الق اءو بالفاتحة ًلً في بعض  كعاه الالدبلو؛ فيدً هعدد مد  تد ك العمد  بالحددهث الدذي 

 .هًجب ي اءو الفاتحة في  كعة م   كعاه الالبلو، ًهللا أ رم

 . (5 بهقاهلرمزهد م  التط مالح ة:

  

                                                           

باب ًجًب الق اءو لئلمام ًالمأمًم فدي الالدرًاه كريدا فدي الحضد  ًالسدف   -كتاب الفة الالبلو  –( البخا ي 1 

 7ٕٖ يم الحدهث  ٕٕٙ/ٔ –ًما هجي  فهيا ًما هخافه 

 7ٔٔإحكام األحكام ش ح  مدو األحكام  –اب  ديهق العهد  (2 

هجيد  فهدو بدالق اءو بفاتحدة الكتداب باب م  يا  هق أ خردؾ اإلمدام فهمدا  -كتاب الحهض  –( سص  البهيقي الكب ى 3 

 –كتداب الالدبلو  –ًالحهح اب  حبدا   ،7ٗ9ٕ يم الحدهث  -ٖٙٔ/ٕ –ًفهما هس  فهو بفاتحة الكتاب فالا دا 

، ًيا  شدعهب األ صدؤًط 9ٗ/ٕ يا  الت مذي حدهث حس  ،79ٕٔ يم الحجهث  -ٙ٘ٔ/ ٘ –باب الفة الالبلو 

 ٘ٙٔ/٘في تعرهقو  رو الحهح اب  حبا  إسصاده يًي

 ٕ٘ٓ/ٔمعالم السص   –الخطابي  (4 

لخضد  لخضدا ي، ًكتداب مدصي  الحصفهدة   -(  كتاب تعا ض القها  مع خبد  الًاحدد ًأ د ه فدي الفقدو اإلسدبلمي5 

   بد القاد  محمًد البكا   –الصظ هة ًالتطبهق  به  
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 المطلب الثانً

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث لمخالفته أصول الشرٌعة من المعامالت

الباحث في ىذا المطرب تطبهقه  م  التطبهقاه التي ت ك العم  بالحدهث فهيا الحصفهة  سهذك  

ًسدهذك  في المعامبله بالمعصو العام، بسبب مخالفة خب  الًاحد لؤلالدً  مدع ذكد  بعدض أدلدتيم، 

الباحث م  خالفيم مع بها  دله  المخالؾ، ًًجو االستدال  مع ذك  بعض أدلة م  خالؾ  م هدذك  

  .القً  المختا  إ  شاء هللا تعالو

 التطبٌق األول

 فً حدٌث التصرٌة

ًم  األحكام التي اخترؾ فهيا الجميً  مع الحصفهة حدهث التال هة، ًىً بهع اإلب  أً البقد  

ُهت ك حربيا أهاما فهمترا ض  يا بالرب ؛ لهًىم المشت ي أصيا حرًٌب، ًيد جداء فدي  أً الؽصم بعد أ 

الحدهث أ  لرمشت ي أ  ه دىا مدع الداع مد  تمد  فأخدذ بيدذا الحددهث الجميدً ، ًأمدا الحصفهدة فقدد 

 : تيش ح المبسط ُتفال  المسألة كاآل دًا ىذا الحدهث؛ ألصو هخالؾ األالً ، ًبعد ىذا ال

يا  اب  حج : "... ىً  بط أحبلؾ الصاية أً الشاو ًت ك حربيا حتو هجتمع لبصيا   تع هؾ التال هة:

 .  (1 " المشت ى أ  ذلك  ادتيا فهزهد في  مصيا لما ه ى م  ك  و لبصيا... فهك   فهظ  

 .  (2 يا  الحصفهة ال هقب  حدهث التال هة؛ ألصو هخالؾ األالً  القول األول:

هعم  بالحدهث  ردو ظداى ه ًال  (5 ًالحصابرة (4 ًالشافعهة (3   المالكهةيا  الجميً  م القول الثانً:

 .  ه د

ًالحدهث الذي ًيع الخبلؾ فهو    األ  ج، يا  أبً ى ه و  ضي هللا  صو: "   الصبدي الدرو هللا 

 رهو ًسرم: ال تال ًا اإلب  ًالؽدصم فمد  ابتا يدا بعدد فإصدو بخهد  الصظد ه  بعدد أ  هحتربيدا إ  شداء 

 .  (6 ًإ  شاء  دىا ًالاع تم "أمسك 

                                                           

  ٕٖٙ/ٗ –فتح البا ي  –( اب  حج  1 

 ٔ٘/ٙال ابق البح   -، ًاب  صجهم ٗٗ/٘( حاشهة اب   ابده  2 

  ٗٙ/٘ الذخه و – ًالق افي ،ٖٔٔ/ٖ الكب ى المدًصة – مالك (3 

 ٖٖٖ/8 الكبه  الش ح ًال افعي ،ٖٕٙ/٘ الكبه  الحاًي – الماً دي (4 

  ٕٗٔ/ٖ القصاع كشؾ – البيًتي ،87ٕ/ٗ اإلصالاؾ – الم داًي (5 

 يدم  – 7٘٘/ٕ –ًالبقد  ًالؽدصم ًكد  محفردة بداب الصيدي لربدابع أ  ال هحفد  اإلبد   -كتداب البهدًع  –( البخا ي 6 

 ٕٔٗٓالحدهث 



 

 

218 

أ   سدً  هللا الدرو هللا  رهدو ها   بل ة أهام، فع  أبي ى ه و: زاد أ  المشت ي بالخ ًفي لفظ مسرم

ًسرم، يا : م  ابتاع شاو مال او فيً فهيا بالخها   بل ة أهدام إ  شداء أمسدكيا ًإ  شداء  دىدا ً د 

 .  (1 معيا الا ا م  تم "

في الحدهث أ  م  اشت ى شداو مالد او فيدً بالخهدا  بده   دىدا مدع الداع مد  تمد ،  وجه الداللة:

 .(2 ًبه  يبًليا ًالتم ، ىً بد  الرب  الذي حربو م  الشاو

 ومن أدلة الحنفٌة فً عدم األخذ بحدٌث المصراة: 

 .  (3 أ  التال هة لهسه بعهب  صدىم ًال ه د المبهع إال بالعهب -ٔ

 اك يق ىق ُّ مخالفة خب  اآلحاد ؼهد  الفقهدو لؤلالدً ، ًالمخالفدة ىدي لقدً  هللا تعدالو:  -ٕ

ًاألالدد   د الشدديء بم رددو إ  كددا  م رًهددا،   (4 [9ٗٔ] البقدد و:  َّ يلىل مل يك ىك مك لك

 . (5 ًبقهمتو إ  كا  يهمًها

 . (6 مخالفتو لحدهث  الخ اج بالضما ( -ٖ

مد  مصفعدة مد  المبهدع؛ مالهدة أً بدصهدة،  دم  ًمعصو الخ اج بالضما  أ  ما هحالرو المشدت ي

هجد  هًبا بالمبهع، فإصو ه ده ًال هعطي البدابع شدهًبا مقابد  تردك المصفعدة؛ ألصدو لدً ىردك المبهدع ًتردؾ 

 . (7 فعرهو ضماصو فكهؾ ه د المصفعة المتًلدو مصو ًيد كا   رهو الضما 

 ه م  األحادهث التدي تًجدب  د ًحجة الجميً  م  المالكهة ًالشافعهة ًالحصابرة ما تقدم ذك

 .  (8 المال او مع الاع تم  أً يهمتو مقاب  الرب  المحرًب

                                                           

 ٕٗ٘ٔ يم الحدهث  – 8٘ٔٔ/ٖ –باب حكم بهع المال او  –كتاب البهًع  –( مسرم 1 

 ٙٙٔ/ٓٔش حو  رو مسرم  –الصًًي  (2 

 7ٕٙ/ٔأحكام الق آ   –( الجالاص 3 

 9ٖ/ٖٔالمبسًط  –( الس خسي 4 

 ٙ٘٘/ٕ، ًكشؾ األس ا  ٖٔٗ/ٔأالً  الس خسي  -الس خسي ( 5 

الححو الحداكم فدي المسدتد ك، ًسدص  الت مدذي  ،7ٕٙٔ يم الحدهث  -8ٔ/ٕ –كتاب البهًع  –المستد ك  –( الحاكم 6 

، 8ٕ٘ٔ يدم الحددهث  – 8ٓ٘/ٖ -باب ما جاء فهم  هشت ي العبد ًهستؽرو  دم هجدد بدو  هبدا -كتاب البهًع  –الت مذي 

 ٕٔ/ٗ –باب التال هة  –كتاب لبهًع  –لعم   رهو، ًالطحاًي معاصي األ ا  ًيا  الت مذي حس  الحهح ًا

 9ٔٔ/ٕالمص ً  في القًا د  -، ًالز كشئ٘ٔاألشباه ًالصظاب   –( اب  صجهم 7 

 ( الالفحة السابقة8 
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ًيا  اب  القهم: "... يا  أصالا  الحدهث كد  مدا ذك تمدًه خطدأ ًالحددهث مًافدق ألالدً  الشد هعة 

ًيًا ددىا ًلددً خالفيددا لكددا  أالددبًل بصفسددو، كمدا أ  ؼهدد ه أالدد  بصفسددو ًأالددً  الشدد ع ال هضدد ب 

 دد  أ  هضدد ب كتدداب هللا بعضددو  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -كمددا صيددو  سددً  هللا  بعضدديا بددبعض

ببعض، ب  هجب اتبا يا كريا ًهق  ك  مصيا  رو أالرو ًمًضعو؛ فإصيا كريا م   صد هللا الذي أتق  

 . (1 ش  و ًخرقو ًما  دا ىذا فيً الخطأ الال هح..."

 القول المختار:

ً الشداو المالد او تد د، ًمعيدا الداع مد  تمد  ًالتمد  ىً يً  الجميً  إ  اإلب  أً البق و أ

بد  الرب  المحرًب ًالحدهث الحهح  ًاه الشهخا ، ًال سبه  إلو ت ك العم  بالحدهث ب  هقدم 

الحدهث  رو ؼه ه، ًك  حدهث ىدً أالد  بذاتدو ًأمدا مخالفتدو لقا ددو الخد اج بالضدما ؛ فيدً 

يدً  الجميدً  ًهعمد  بالحددهث  ردو  مست صو م  القا ددو ًكد  يا ددو ليدا اسدت صاءاه فهتد جح

 أ رم. ظاى ه، ًهللا

 التطبٌق الثانً

 ذكاة الجنٌن

ًم  األحكام التي حال  فهيدا الخدبلؾ بده  الحصفهدة ًالجميدً  مد  الشدافعهة ًالحصابردة ذكداو 

الجصه  في  ذكاو الجصه  ذكاو أمو أم ال؟ ًذلك إذا ذبحه ذبهحة ًكاصه حامبًل  فإ  الجصه  لو أحًا  

أ  هخ ج مهًتا أً حًها فإ  خ ج حًها فإ  لو ذكاو مستقرة، ًإ  خ ج مهتا في  تعّد ذكاو أمو ذكداو إما 

 ردو  بل دة أيدًا ،  لو، أم أصو هعّد مهتًة؛ ألصو خصق في بط  أمو  صد ذبحيا؟ اخترؾ في ذلدك العرمداء

 : تيصع ضيا كاآل

 ج الجصه  م  بط  الذبهحدة هعدّد مهًتدا؛ يا  الحصفهة ال هذكو الجصه  بذكاو أمو ب  إ  خ القول األول:

  . (2 ألصو ماه مخصًيا

  . (3 يا  المالكهة إذا أشع  الجصه  كاصه ذكاو أمو ذكاو لو ًإ  لم هشع  فبل القول الثانً:

  . (4 يا  الشافعهة ًالحصابرة إ  الجصه  ذكاتو ذكاو أمو إ  خ ج مهًتا أشع  أً لم هشع  القول الثالث:

 كما هري:  وتفصٌل القول،

                                                           

 8ٖ/ٕأ بلم المًيعه   –( اب  القهم 1 

 9/ٕٔالمبسًط  –، الس خسي 9٘ٔ/8البح  ال ابق  –( اب  صجهم 2 

 9ٕٔ/ٗالذخه و  –، الق افي ٖٕٙ/٘االستذكا   –اب   بد الب  ( 3 

 –، ًالحصابرددة المدد داًي ٕٙٔ/9المجمددًع  –، ًالصددًًي 9ٗٔ/٘ٔالحدداًي الكبهدد   –المدداً دي  –( الشددافعهة 4 

 9ٕٔ/ٕالمح    –، مجد الده  ٖٓٔ/ٓٔاإلصالاؾ 
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احت  الشافعهة ًالحصابرة بدأ  ذكداو الجصده  ذكداو أمدو، سدًاء أشدع  أم لدم هشدع  بمدا جداء  د  

 - صدما سأ     ذلدك:  د  أبدي سدعهد الخدد ي أ   سدً  هللا  -الرو هللا  رهو ًسرم  - سً  هللا 

  . (1 "ذكاو الجصه  ذكاو أمو" يا :  -الرو هللا  رهو ًسرم 

  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أ  ذكاو الجصه  تكً  بذكاو أمو، فإذا ذبحده التال هح م وجه الداللة:

  .(2 الذبهحة ًكاصه حامبًل ًًِجَد ما في بطصيا مهًتا فهح  أكرو؛ ألصو ذكي بذكاو أمو

ًأما المالكهة فحجتيم في أ  ذلك مقهد بكً  الجصه  أشع  أم لدم هشدع  بمدا جداء فدي مالدصؾ 

الدرو  - بد ال زاق    الزى ي     بد هللا ب  كعب ب  مالدك، يدا : "كدا  أالدحاب  سدً  هللا 

  .(3 هقًلً : إذا أشع  الجصه  فذكاتو ذكاو أمو" -هللا  رهو ًسرم 

صبي  رهو الالبلو ًالسدبلم أ  المعدً   رهدو فدي يضدهة كدً  ذكداو التال هح م  أالحاب ال وجه الداللة:

   .(4 الجصه  ذكاو أمو مقهًدا بأ  هكً  الجصه  يد أشع ، فإ  لم هشع  فهصتفي القهد ًهصتفي معو الحكم

ًيد تف د بو أحمد ب   الام كما تقدم ًالالدحهح أصدو مًيدًؾ ... ًيا  الشًكاصي في ىذا الحدهث: "

 . (5 "...فبل حجة فهو

ح ًإال فإصدو ًأما الحصفهة فإصيم يالًا ال هذكو الجصه  بدذكاو أمدو، ًال بدد أ  هخد ج حًهدا  دم هدذب

 مهتة، ًذلك لما هري:

 . (6 أ  المقالًد بالحدهث  ذكاتو ذكاو أمو( أ  ذكاتو كذكاو أمو، ًىي: الذبح أل  ذكاتيما ًاحدو -ٔ

، ًىذا الجصده  [ٖالمابددو:] َّ ىل مل خل ُّ أ  ىذا الحدهث هخالؾ القها  في يًلو تعالو:  -ٕ

 . (7 م  المهتة فبل هح  أكرو، ًيد ماه حتؾ أصفو فيً م  المصخصقة فبل هح  أكرو

  .(8 خب  الًاحد ال هقًى  رو تخالهص اآلهة فاآلهة يطعهة ال ُتخالص بخب  الًاحد -ٖ

                                                           

مسدصد  –، ًمسدصد أحمدد 7ٙٗٔدهث  يدم الحد – 7ٕ/ٗ –بداب ذكداو الجصده   –كتداب األطعمدة  –( سص  الت مذي 1 

يددا  الت مددذي حدددهث حسدد  الددحهح  ،ٖٖٗٔٔ يددم الحدددهث  – 9ٖ/ٕ –مسددصد أبددي سددعهد الخددد ي  –المك دد ه  

 ًالعم   رهو  صد أى  العرم

 ٔٗ/٘تحفة األحًذي  –المبا كفً ي  (2 

 8ٙٗٔ  يم الحدهث – ٓٓ٘/ٗ –باب الجصه   –كتاب المصاسك  –( مالصؾ  بد ال زاق 3 

 88/ٗسب  السبلم  –الالصعاصي  (4 

 9ٔ/9 -صه  األًطا  –( الشًكاصي 5 

 ٖٗ/٘بدابع الالصابع  –، الكاساصي ٔٔ/ٕٔالمبسًط  –(  الس خسي 6 

 ٖٗٗ/ٔبداهة المجتيد  -، اب   شد ٖٗ/٘بدابع الالصابع  –، الكاساصي 9٘ٔ/8البح  ال ابق  -( اب  صجهم 7 

 8ٖٔ/ٔأحكام الق آ   –( الجالاص 8 
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ال  ًالجصه  مهتة؛ ألصدو   [ٖالمابدو:] َّ ىل مل خل ُّ  ًألبي حصهفة يًلو تعالو... يا  الكاساصي: "

 . (1 "...حهاو فهو ًالمهتة ما ال حهاو فهو فهدخ  تحه الصص

 الًفا لرصص الذي ىً األال  األً :ًىصا هكً  ىذا الحدهث مخ

ًم  مخالفة القها  كذلك أ  ك  ذبهحدة ذكاتيدا مسدتقرة، فكهدؾ هكدً  تذكهدة ذبهحتده  فدي آ  

  .هخالؾ القها  فيذا  ًاحد؟

إذا أشدع   ف د  رهيم الجميً  م  الشافعهة ًالحصابرة أ  الحدهث الذي جداء فهدو  ًأما المالكهة

 .الجصه ، فيًد حدهث ضعهؾ ال تقًم بو حجة

ً د الجميددً   رددو الحصفهددة بعدددم ا تبددا  أالددريم، ًىددً مخالفددة الًاحددد لؤلالددً ، ًكددذلك 

ك لرظداى  بدبل مسدًغ م  : ذكاو أمدو تأًهد  مد دًد فيدً تد  –الجصه   –تأًهريم لرحدهث بأ  ذكاتو 

  .بخبلؾ األال ، ًىً حم  الرفظ  رو الظاى 

 :القول المختار

ًالقً  المختا  ىً يً  الشافعهة ًالحصابرة م  أ  ذكاو الجصه  ذكداو أمدو إذا خد ج مهتدا لده  

فهو حهاو ًذلك ال تمادىم  رو الحدهث الالحهح الذي يد أخبد  بدذلك ًالدحح الخبد   ددد مد  أىد  

  . (2 ًاب  حبا  ًؼه ىم، فكا  ًال بد األخذ بقًليم ًاختها ه، ًهللا أ رمالحدهث كالت مذي 

 

  

                                                           

  ٕٗ/٘بدابع الالصابع  –الكاساصي ( 1 

لخضدد   -كتدداب تعددا ض القهددا  مددع خبدد  الًاحددد ًأ دد ه فددي الفقددو اإلسددبلمياصظدد   التطبهقدداه مدد  لرمزهددد(  2 

  بد القاد  محمًد البكا . –لخضا ي، ًكتاب مصي  الحصفهة به  الصظ هة ًالتطبهق 
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سالمبحث الساد  

  مخالفة الحدٌث لعمل أهل المدٌنة 

السبب الساد  م  األسباب المخترؾ فهيا في ت ك العم  بالحددهث، ىدً مخالفتدو لعمد  أىد  

المدهصة ًىذا السبب ىً  صد مالك ب  أصد ؛ فدإ  مد  أالدً  مدذىب مالدك تقددهم  مد  أىد  المدهصدة 

 رو الحدهث، ًىذا األال  اصف د بو مالك ب  أصد  ً مد  أىد  المدهصدة  صدده مد  العمد  المتدًا ث 

فقددم العمد   ردو  اًهدة  .ًمد  أفعدا  الالدحابة ًالتدابعه  -الرو هللا  رهدو ًسدرم  -     سً  هللا

 اآلحاد ًسهقًم الباحث بتًضهح ًبها  ىذا األال   صد مالك، بما هري: 

  .تع هؾ  م  أى  المدهصة -ٔ

  .حجة مالك في تقدهم  م  أى  المدهصة -ٕ

  .أيسام  م  أى  المدهصة -ٖ

  .األال  ًبها  حجتوذك  م  أصك  ىذا  -ٗ

  .القً  المختا  -٘

 أواًل: تعرٌف عمل أهل المدٌنة 

ًيهد :  .إجماع المدهصة م  الالحابة ًالتدابعه  حجدة  صدد مالدكجاء في مختال  اب  الحاجب: "... 

ًالالدحهح:  .محمً   رو أ   ًاهتيم متقدمة، ًيه :  ردو المصقدًاله المسدتم و، كداألذا  ًاإليامدة

 . (1 "...التعمهم

ًمدد  خددبل  كددبلم ابدد  الحاجددب هكددً   مدد  أىدد  المدهصددة  صددد مالددك مدد  الحجدد  المعتبدد و، 

 ًهع ؾ بما هري:

 م  أى  المدهصة: ىً تقدهم ال ًاهة ًالعم  المتًا ث م  أى  المدهصة م  الالحابة ًالتابعه ، ًلقد 

 به  القاضي  هاض أ  العم  المتبع في مذىب مالك  رو ض به ، ىما: 

ق الصق  ًالحكاهة الدذي تدؤ  ه الكافدة  د  الكافدة ً مرده بدو  مدبًل ال هخفدو، ًصقردو م  ط ه األول:

  الرو هللا  رهو ًسرم.الجميً     الجميً     زم  الصبي 

                                                           

 ٘٘٘/ٔ( ش ح مختال  اب  الحاجب 1 
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إجما يم  رو  م  م  ط هق االجتياد ًاالستدال ، فيذا الصًع اخترؾ فهو أالحابصا فدذىب  الثانً:

  . (1 معظميم إلو أصو له  بحجة ًال فهو ت جهح

فهد  كبلم القاضي  هاض  رو أ  العم  المقالًد بو  صد مالك مد  كدا  مد  ال ًاهدة المشدتي و 

 في المدهصة م  الالحابة ًالتابعه ، ًما كا  م  العم  المتًا ث المشيً  المصقً  جمع    جمع. 

ًأما ما كا  ط هقو االجتياد ًاالستدال ، ًله  لو مسدتصد مد  فعد   سدً  هللا  رهدو الالدبلو 

 .ًالسبلم، فرقد ت كو أك   المالكهة

ًمما هد   رو ا تبا  مالك لعم  أى  المدهصة ال سالة التي أ سريا إلو الرهث ب  سعد  صددما 

مد  مالدك بد  أصد  إلدو الرهدث بد  سدعد، سدبلم ... كا  في مال  ًسهذك  الباحث مطرع ال سدالة: "

أما بعد  المصا هللا ًإهاك بطا تو في الس  ًالعبلصهة  . رهكم، فإصي أحمد هللا إلهك الذي ال إلو إال ىً

ا رم  حمك هللا أصو برؽصي أصدك تفتدي الصدا  بأشدهاء مخالفدة لمدا  رهدو  .ً افاصا ًإهاك م  ك  مك ًه

جما ة الصا   صدصا ًببردصا الذي صح  فهو ًأصه في إمامتك ًفضرك ًمصزلتك م  أى  بردك ًحاجة 

جاءىم مصك، حقهق بأ  تخاؾ  رو صفسك ًتتبدع مدا ت جدً الصجداو  م  يبرك إلهك ًا تمادىم  رو ما

فإصما الصا  تبع ألى  المدهصة، إلهيا كاصه اليج و ًبيا صز  القد آ  ًأحد  الحدبل  ًحد م  ...باتبا و

فإذا كا  األمد  بالمدهصدة ظداىً ا معمدًاًل بدو لدم أ  ألحدد خبلفدو لردذي فدي أهددهيم مد  تردك  ...الح ام

  . (2 جًز ألحد اصتحاليا ًال اد اؤىا"الً ا ة التي ال ه

ًىذا الذي ذك ه مالك ًاضح الداللة في أصو ه ى  م  أى  المدهصة حجة ًهقددم  ردو ؼهد ه، 

ًلقدد  د الرهدث بد  سدعد  ردو مالدك ب سدالة  .ًله  ألي برد أ  هتخذًا  مريم حجة إال أى  المدهصدة

  . (3 ذك ىا اب  القهم

ا: ذكر بعض األدلة على تقدٌم عمل أهل المدٌنة على خبر اآلحاد.  ًٌ  ثان

 . (4  م  أى  المدهصة ىً  م  متًا ث جمع    جمع فيً بمصزلة المتًات  -ٔ

ألصيدم هعمردً  بالمتدأخ  ًهت كدً  العمدد   ؛أ   مد  أىد  المدهصدة ُهظيد  الصاسدخ مد  المصسدًخ -ٕ

  . (5 بالمتقدم

                                                           

 .7ٗ/ٔالمدا ك ت تهب  –( القاضي  هاض 1 

 .ٕٗ/ٔ هاض ت تهب المدا ك  –( القاضي 2 

 .77ٗ/ٗإ بلم المًيعه   –( اب  القهم 3 

 .7ٔٗإحكام الفالً   –، ًالباجي 8ٗ/ٔت تهب المدا ك  –( القاضي  هاض 4 

 .٘ٗ/ٔت تهب المدا ك  -، ًالقاضي  هاض ٖ/ٖٗالمًافقاه  –( الشاطبي 5 
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ً رمًا أحًالو في  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أى  المدهصة شيدًا التصزه ، ًكاصًا مع  سً  هللا  -ٖ

  . (1 حرو ًت حالو ًً ث أبصاءىم العم   صيم فهقدم  م  أى  المدهصة  رو ؼه ه

الرو هللا  -أ   سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم ماه في المدهصة، ًلم هعرم آخ  فع   سً  هللا  -ٗ

  . (2 إال م  كا  فهيا ًتًا  و أالحابو ًأًالدىم م  بعدىم -سرم  رهو ً

األحادهث العامة في فضاب  المدهصة ًأىريا ًىذا هشه  إلو ًجًب اتبا يم ًالعمد  بأ مداليم،  -٘

  .(3 ًم  ذلك يًلو  رهو الالبلو ًالسبلم: "المدهصة كالكه  تصفي خب يا ًهصالع طهبيا"

   ثالًثا: أقسام عمل أهل المدٌنة

ًيسم  رماء المالكهة أيسدام  مد  أىد  المدهصدة يسدمه ؛ األً  اتفقدًا  ردو أصدو حجدة ًًافقيدم 

ؼه ىم م  العرماء ًالمذاىب، ًال اصي اخترؾ فهو المالكهدة، ىد  ىدً حجدة أم أصدو لده  بحجدة؟ فأمدا 

  (4 :القسم األً  الذي اتفقًا  رو أصو حجة، فرو أ بعة ف ًع كما هري

مدد  يددً  أً  مدد  كعدددد  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -الصقدد  فهمددا هتعرددق بالشدد ع  دد   سددً  هللا  -ٔ

  .الالرًاه ًمقدا  الالاع

 .صق  أ ها ، م  : مكا  المصب  ًالقب  -ٕ

  .صق  إي ا ه  رهو الالبلو ًالسبلم، لما شاىده مصيم ًأي ىم  رهو م  أحًاليم ًشؤًصيم -ٖ

يم إهاىا مع شي تيا لدهيم ًظيً ىا فهيم كت كدو أخدذ الزكداو صق  ت كو ألمً  ًأحكام لم هرزم -ٗ

  .م  الخض ًاه

 م به  القاضي  هاض أ  ىذه األ بعدة ممدا يدد اتفدق  رهيدا فدي المدذىب، إذ إ  مد د كد  مدا 

فيدً صقد  لمد   - رهدو الالدبلو ًالسدبلم -مضو ألى  المدهصة م  اإلخبا   ما كا   رهدو فعد  الصبدي 

  . رهو الالبلو ًالسبلم اش معو ً اال  أحًالو 

فيذا الصًع م  إجما يم في ىذه الًجًه حجة هرزم الماله  إلهو، ًهتد ك ... يا  القاضي  هاض: "

ما خالفو م  خب  ًاحد أً يها ، فإ  ىذا الصق  محقدق معردًم مًجدب لرعردم القطعدي فدبل هتد ك لمدا 

  صداظ  مالًكدا ًؼهد ه مد  تًجبو ؼربة الظصً ، ًإلو ىذا  جع أبً هًسؾ ًؼه ه م  المخالفه  مم

                                                           

 ٖ٘ٙ/ٕ( اإلبياج ش ح المصياج 1 

 ٙٗ/ٔ – هاض ت تهب  –القاضي ( 2 

 78ٗٔ يم الحدهث  – ٘ٙٙ/ٕ -باب المدهصة تصفي خب يا  –أبًاب فضاب  المدهصة  –(  البخا ي 3 

 7ٗ/ٔت تهب المدا ك  –، القاضي  هاض 8ٓٗإحكام الفالً  في أحكام األالً   –( الباجي 4 
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أى  المدهصة في مسألة األًياؾ ًالمد ًالالاع حه  شاىد ىذا الصق  ًتحققو، ًال هجدب لمصالدؾ أ  

  .(1 "...هصك  الحجة ىذا

 :القسم الثانً

ًأما القسم ال اصي الذي ىً له  بحجة في  م  أى  المدهصة، ب  ًخالفدو جمدع مد  المالكهدة ىدً 

ًاالسدتدال ؛ فدإ   رمداء المدهصدة كؽهد ىم مد  العرمداء هجتيددً  فدي الحكدم ًيدد ما كا  متعرق بالصظ  

هالهبً  أً هخطؤً ؛ أل  الحجة باإلجماع، ًله  إجماع أى  المدهصة ًىصاك ف ق به  المالطرحه ، 

  .حجة فكا  ما صق   صيم م  حهث الصظ  ًاالجتياد له  متفًقا  صد المالكهة أصفسيم أصو

إجما يم  رو  م  م  ط هق االجتياد ًاالسدتدال ، فيدذا الصدًع اختردؾ . ..يا  القاضي  هاض: "

فهو أالحابصا فذىب معظميم إلو أصو له  بحجة ًال فهو ت جهح ًىذا يً  كب اء البؽددادهه ، مدصيم: 

ابدد  بكهدد  ًأبددً هعقددًب الدد ازي ًأبددً الحسدد  بدد  المصتدداب، ًأبددً العبددا  الطهالسددي، ًأبددً الفدد ج، 

  .(2 "...ي ي ًأبً التمام، ًأبً الحس  ب  القالا ًالقاضي أبً بك  األب

إذا أجمعدًا  ردو شديء ... ًلقد ًافق  رو ىذا التقسهم  دد م  العرماء ًمصيم اب  القدهم، حهدث يدا : "

صقبًل أً  مبًل متالبًل، فإ  ذلك األم  معرًم بالصق  المتًات  الذي هحال  بو العرم، ًهصقطع العدذ  فهدو، 

لو؛ أل  المدهصة بردو جمعه م  الالحابة َمْ  هقع العرم بخب ىم فهما أجمعدًا  ًهجب ت ك أخبا  اآلحاد

كما لً  ًي   رو صقرو، فما ىذا سبهرو إذا ً د خبُ  ًاحٍد بخبلفو كا  حّجة  رو ذلك الخب  ًُت ك لو،

  . (3 "...لصا خب  ًاحد فهما تًات  بو صق  جمهع األمة لًجب ت ك الخب  لرصق  المتًات  م  جمهعيم

كدي ال هحالد   ؛ًم  الميم التف هق به  مالطرحه  مالطرح اإلجمداع ًإجمداع أىد  المدهصدة

ًما كا  فهدو األمد  المجتمدع  رهدو فيدً  ...خرط به  المالطرحه ، ً رو ىذا هد  كبلم مالك يا : "

 ما اجتمع  رهو م  يً  أى  الفقو ًالعرم لم هخترفًا فهو ًما يره األم   صدصا فيً ما  م  الصا  بدو

  . (4 "... صدصا ًج ه بو األحكام ً  فو الجاى  ًالعالم

ًىصا ف ق مالك بده  مالدطرحه  لدو كد  مصيمدا هدد   ردو مقالدًد مختردؾ مد  حهدث تًجهدو 

االستدال ، ً صد ذك  أالً  مذىب مالك هتم التف هق به  اإلجماع ً م  أى  المدهصة كما فع  ذلك 

  . (5 المالكهة ًؼه ىم

                                                           

 9ٗ/ٔت تهب المدا ك  –( القاضي  هاض 1 

 ٓ٘/ٔ( المالد  صفسو 2 

 8ٕٙ/ٗإ بلم المًيعه   –ب  القهم ( ا3 

 ٔٙ/ٔت تهب المدا ك  –( القاضي  هاض 4 

 ًكتب األالً  المتعددو صاله  رو ىذا ٔٙ/ٔتصقهح الفالً   -( الق افي 5 
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أحمد ا تبا ىم بعم  أى  المدهصدة ًأصدو حجدة، ًلكد  الم تبدة األًلدو ًلقد صق     الشافعي ً

  .في يًلو ً مرو -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًىً الصق      سً  هللا 

سمعه الشدافعي، هقدً : مدا أ هدد  .يا  الشافعي: إذا جاء األ  ، فمالك الصجم ...يا  اب  أبي حاتم: "

  . (1 "...إال صالحك، ما ًجده  رهو متقدمي أى  المدهصة، فبل هدخ  يربك شك، أصو الحق

ًذكد  ابد  تهمهدة مسدألة إجمداع أىد  المدهصدة   (2 ًذك  م د  ذلدك البهيقدي فدي مصايدب الشدافعي

  (3 :ًيسميا إلو أ بعة م اتب، ىي

م دد  صقريددم لمقدددا  الالدداع ًالمددد؛  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -مددا كددا  مدد  الصقدد   دد  الصبددي  األولببى:

   .ًكت ك الدية الخض اًاه، فيً حجة  صد الشافعي ًأحمد ًأالحابيما فيذا حجة  صدىم ببل صزاع

ًذك  أصيا حجدة  صدد  - ضي هللا  صو  -ما كا  يب  مقت    ما   المرتبة الثانٌة م جع  اب  تهمهة 

   ضي هللا  صو.: ال أ رم سصة اخترؾ فهيا يب  مقت    ما  الشافعي ًأحمد، ًيا  أبً حصهفة

ما استًى في ذلك الدلهبل  المتعا ضا ، ًال م جح بهصيما فهد جح بعمد  أىد   المرتبة الثالثةًأما 

  .المدهصة  صد الشافعي ًمالك، ًال ه جح بعم  أى  المدهصة  صد أبي حصهفة ً   أحمد  ًهتا 

لمتأخ ه  م  أى  المدهصة فره  بحجة  صد أبي حصهفة ًالشافعي ًأحمدد فعم  ا المرتبة الرابعةًأما 

  .ًمحققي المالكهة

 رابًعا: ذكر من أنكر هذا األصل وبٌان حجته. 

ًأصك  جمع م  العرماء ىذا األال  الذي ا تب ه مالك ًصص  رهو المالكهة في كتدبيم، ًممد  

ب فم  الحصفهة الجالاص ًالس خسدي، أصك  ىذا األال  م   رماء الفقو ًاألالً  م  شتو المذاى

  . (4 ًم  الشافعهة الجًهصي ًالؽزالي ًاآلمدي ًالشًكاصي ًؼه  ىؤالء

 (5 :ًاستد  العرماء  رو  دم ا تبا   م  أى  المدهصة حجة بأدلة  دو، مصيا

ال د  رو الحدهث الذي جاء في فضاب  المدهصة له  فهو ما هد   ردو أ  مد  كدا  خا ًجدا  صيدا ال  -ٔ

 هكً  خالاًلا    الخبث، ًمكة ليا ش ؾ هزهد  رو ش ؾ المدهصة ً م  أىريا له  بحجة. 

                                                           

 ٓ٘ٔآداب الشافعي ًمصايبو  –( اب  أبي حاتم 1 

 ٕٙ٘/ٔمصايب الشافعي  –( البهيقي 2 

   ٖٗٓ/ٕٓمجمًع الفتاًى  -( اب  تهمهة 3 

، ًالجًهصي ٓ٘الرمع  –، ًالشه ازي ٖٗٔ/ٔ، ًأالً  الس خسي 9ٗٔ/ٕالفالً  في األالً   –( الجالاص 4 

إ شداد الفحدً   –، الشدًكاصي ٖٕٗ/ٔاإلحكام  –، ًاآلمدي 87ٔ/ٔالمستالفو  –، الؽزالي ٕٙ٘/ٔالب ىا   –

ٔ٘ٓ، 

 ٖٗٓ/ٔاإلحكام  -( اآلمدي5 
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داللة الحدهث ال تقتضي اصحالا  أى  العرم فهيا ًالمعتب ه  م  أى  الح  ًالعقد، ًم  تقدًم  -ٕ

حجة بقًليم فإصيم كاصًا مصتشد ه  فدي الدببلد متفد يه  فدي األمالدا  ًكريدم فهمدا ه جدع إلدو ال

  .الصظ  ًاال تبا  سًاء

ال ًاهددة هدد جح فهيددا بك دد و الدد ًاو حتددو إصددو هجددب  رددو كدد  مجتيددد األخددذ بقددً  األك دد  بعددد  -ٖ

ال هجب  رو التساًي في جمهع الالفاه المعتب و في يبً  ال ًاهة، ًكذلك في االجتياد فإصو 

  .أحد م  المجتيده  األخذ بقً  األك   م  المجتيده  ًال بقً  الًاحد أهًضا

ال ًاهة مستصدىا السماع ًالالحابة تف يًا في البردا  ًصقرًا السص  الفعرهة ًالقًلهة فدي البقداع  -ٗ

فقييم  التي حرًا فهيا ًال هكً  كبلم أى  المدهصة مقدًما  رو ؼه ىم م  الالحابة الذه  اصتش 

  .(1 خا ج المدهصة

 ًلقد استخدم مالك ب  أص   دو مالطرحاه لبها  ت جهحو  م  أى  المدهصة، ًمصيا:

األم  الذي أد كه  -ٗاألم  الذي ال اختبلؾ فهو  صدصا  -ٖاألم  المجتمع  رهو  -ٕاألم   صدصا  -ٔ

 -8لده   رهدو العمد   -7 ردو ىدذا العمد   -ٙاألمد  الدذي لدم هدز   رهدو الصدا   -٘ رهو أى  العرم 

  .األم  المعمً  بو

  . (2 ًؼه  ذلك م  المالطرحاه المتعددو المذكً و في كتب المالكهة ًش ًحيا

 :القول المختار

ًالقً  المختا  م  ذلك أ   م  أى  المدهصة له  حجدة كردو بد  ال بدد مد  التفالده  كمدا تدم 

حجدة فدي المصقدً  فقدط مد  يدً  أً بهاصو م  يب  القاضي  هاض كما سبق، ًأ   م  أى  المدهصة 

فع   سً  هللا أً مقدا  الالاع ًالمد، ًله  بما كا  مستصده الصظ  ًاالستدال ، ًىذا ما ذك ه م  

جعدد   مدد  أىدد  المدهصددة حجددة كالشددافعي ًأحمددد كمددا مضددو فيددً بالتفالدده  ًلدده  بدداإلطبلق؛ أل  

حداد مدع المتدًات  فهقددم المتدًات ؛ العم  المتًا ث ىً بمصزلة المتًات  ًال شك أصدو إذا تعدا ض اآل

  .أل  اآلحاد ال هقًى  رو دفع المتًات ، ًهللا أ رم

  

                                                           

مدا مضدو  ًاصظد    دد  مد  أىد  المدهصدة أالدبل فدي األحكدام ( ًصق  األالًلهً  األدلة الك ه و في صقض يً  م1 

 ذك ه م  كتب األالً  في صف  الحاشهة

االستذكا  ًش ح الز ياصي  رو المًطأ ًكتاب  م  أى  المدهصة به  مالدطرحاه مالدك ًآ اء  –( اب   بد الب  2 

 أحمد محمد صً  –األالًلهه  
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 المطلب األول

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث لمخالفته عمل أهل المدٌنة فً العبادات

سهسرط الباحث الضًء فدي ىدذا المطردب  ردو بعدض التطبهقداه التدي ُتد ك العمد  بالحددهث؛ 

فعمد   .المدهصة  صد مالك مبهًصا ًجية صظ  م  ت ك العم  بالحدهث، ًمد  خالفدو لمخالفتو لعم  أى 

بالحدهث مع بها  المذاىب الفقيهة، ًذك  بعض أدلة الف هقه  في ذلك  رًما أ  التطبهقاه مقهدو بيذا 

  .المطرب فهما هتعرق بالعباداه

 التطبٌق األول

 فً حكم القنوت فً الوتر

 صًه في الًت   رو يًله ، ىما: اخترؾ العرماء في حكم الق

 .الًت  يصًه هس  (3 ًيً  لرشافعهة  (2 الحصابرةً  (1 يا  الجميً  م  الحصفهة القول األول:

 . (4 يا  مالك ال هس  يصًه الًت  ًكا  هك ىو القول الثانً:

 ًاستد  الجميً  بجمرة أدلة جاءه     سً  هللا  رهو الالبلو ًالسبلم، ًم  ترك األدلة:

 -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  - د  أبددي الحددً اء  دد  الحسدد  بدد   رددي يددا : " رمصددي جدددي  سددً  هللا 

كرمدداه أيددًلي  فددي يصددًه الددًت  الريددم  ددافصي فددهم   افهدده، ًتددًلصي فددهم  تًلهدده، ًاىدددصي فددهم  

إصو ال هذ  مد   .إصك تقضي ًال هقضو  رهك .ًبا ك لي فهما أ طهه .ىدهه، ًيصي ش  ما يضهه

  .(5 ك  بصا ًتعالهه"سبحاص .ًالهه

 رم الحس  ب   ردي القصدًه فدي الدًت ، ًىدذا  -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  وجه الداللة:

 .(6 مالسبلم كا  هفعرو ًهعرمو ألالحابو  ضي هللا  صيهد   رو أ  الصبي  رهو الالبلو ً

                                                           

  ٖٕٗ/ٔ القده  فتح – اليمام اب  ،ٖٓٔ/ٕ ال ابق البح  – صجهم اب  (1 

  88/ٔ المح   – الده  مجد ،8ٕٓ/ٔ المؽصي – يدامة اب  (2 

  79ٗ/ٖ المجمًع – الصًًي ،ٕ٘ٗ/ٗ الكبه  الش ح - ال افعي( 3 

 89ٕ/ٔالمدًصة الكب ى  –، أص  ب  مالك 7ٕٙ/ٔ( المصتقو ش ح المًطأ 4 

، 78ٔٔ يدم الحدددهث  – 7ٕٖ/ٔ –بدداب مدا جداء فدي يصدًه الدًت   –الالدبلو  كتداب ؼقامدة –( سدص  ابد  ماجدة 5 

ًالددححو األلبدداصي فددي  ،ٕٙٗٔ يددم الحدددهث  – ٖٙ٘/ٔ –بدداب يصددًه الددًت   -كتدداب الددًت  –داًد  يًسددص  أبدد

ًيا  شعهب األ صدؤًط فدي تعرهقدو  ردو مسدصد أحمدد إسدصاده الدحهح،  جالدو  7ٕٖ/ٔتعرهقو  رو سص  اب  ماجة 

 ٖٙ٘/ٔ كريم  قاه

 8ٙٔ/ٔسب  السبلم  –الالصعاصي  (6 
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الدرو هللا  رهدو  -أ   سدً  هللا  - ضو هللا  صدو -ًم  األدلة كذلك     رو ب  أبو طالب 

كا  هقً  فدي آخد  ًتد ه: "الريدم إصدي أ دًذ ب ضداك مد  سدخطك ًبمعافاتدك مد   قًبتدك  -ًسرم 

  . (1 ًأ ًذ بك مصك ال أحالو  صاء  رهك أصه كما أ صهه  رو صفسك"

أ   سددً  هللا  رهددو الالددبلو  - ضددي هللا  صددو  -التالدد هح مدد   رددي بدد  أبدي طالددب  وجبه الداللببة:

فدي  - ضدي هللا  صدو  -فدي الدًت ، ًكدا  هقدً  فدي ًتد ه مدا صدص  رهدو  ردي ًالسبلم، كا  هقصده 

 .(2 الحدهث

ًأما مالك فدالمعرًم مد  مذىبدو  ددم سدصهة القصدًه فدي الدًت  ًجداء  صدو أصدو  أى إباحتدو  دم 

  .ك ىو، ًيا : له   رهو العم   صدصا

له  بسصة لكصو مباح ذكد ه  ًى اب  القاسم  صو له   رهو العم  ًمعصاه  صدي ... يا  الز ياصي: "

اب   بد الب ، لك   ًى المال هً  أ  مالكدا يدا : ال هقصده فدي الدًت  أي ال فدي  مضدا  ًال فدي 

ؼه ه ًىً المذىب، ًيد يا  اب  القاسم: كا  مالك بعد ذلك هصكد ه إصكدا ا شددهدا ًال أ ى أ  هعمد  

  . (3 "...بو

  . (4 "...ي البلو الالبح فقطالقصًه إصما هستحب ف... ًجاء في مًاىب الجره : "

ًصص مالك في المدًصة لك اىهتو لقصًه الًت  ًأصو ال ه ى ذلدك فدي  مضدا  ًال فدي ؼهد ه فقدا : 

"له   رهو العم  ًال أ ى أ  هعم  بو ًال هقصده فدي  مضدا  ال فدي أًلدو ًال فدي آخد ه، ًال فدي 

  . (5 ؼه   مضا  ًال في الًت  أالبل"

  .(6 ىصاك  ًاهة    مالك باستحبابو بعد الصالؾ األخه  في  مضا  تنبٌه:

 :القول المختار

ًالمختا  م  ذلك الخبلؾ ىً يً  الجميً ، ًىً أ  يصًه الًت  سصة، ًيد صقرو     سً  

 ددد ال بدأ  بدو مد  الالدحابة، ًذلدك كدا  مد  يًلدو ًمد  فعردو  رهدو  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -هللا 

                                                           

مسدصد  –، ًمسصد أحمد 7ٕٗٔ يم الحدهث  - 7ٖ٘/ٔ –باب القصًه في الًت   –كتاب الًت   –( سص  أبي داًد 1 

ًالدححو األلبداصي فدي تعرهقدو ، 7٘ٔ يم الحدهث  – 9ٙ/ٔمسصد  ري ب  أبي طالب  –العش و المبش ه  بالجصة 

 9ٙ/ٔاأل صؤًط في تعرهقو  رو المسصد إسصاده يًيًيا  شعهب 7ٖ٘/ٔ رو السص  

 ٔٙٗ/ٕتحفة األحًذي  –المبا كفً ي  (2 

 ٕٔٗ/ٔ( ش ح الز ياصي  رو مًطأ مالك 3 

 ٕٗٗ/ٕ( مًاىب الجره  4 

 89ٕ/ٔالمدًصة الكب ى  –( مالك ب  أص  5 

 7ٕٙ/ٔالمصتقو ش ح المًطأ  -المجد أبً الب كاه ( 6 
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ًأما مالك فقد أخذ باألالد  الدذي صدص  رهدو، ًىدً  مد  أىد  المدهصدة، ًلدم هأخدذ الالبلو ًالسبلم، 

ًلكد  األحادهدث المتعدددو  .بترك األحادهث بد  تدأً  بعضديا أ  المقالدًد بدالقصًه ىدً طدً  القهدام

ًىً  -  رهو الالبلو ًالسبلم -ًاضحة الداللة في سصهة يصًه الًت  ًيد صق  فهيا الهؽة د اء الصبي 

  . ، ًهللا أ رمالقً  المختا

 التطبٌق الثانً

 فً حكم صالة الجنازة على القبر

اخترؾ العرماء في حكم البلو الجصازو  رو القب  ًذلك إذا أ اد م  لم هالد   ردو جصدازو أ  

 :هذىب إلو يب ه ًهالري  رهو أمام يب ه ًذلك  رو يًله ، ىما

هجددًز أ  هالددري الجصددازو أمددام  (3 ًالحصابرددة (2 ًالشددافعهة (1 يددا  الجميددً  مدد  الحصفهددة القببول األول:

  .القب 

  . (4 يا  المالكهة ال تجًز البلو الجصازو  رو القب  القول الثانً:

ًالقابرً  بجًاز الالبلو  رو المهه في يب ه اخترفًا في بعض التفاالده  فدي ذلدك فدي كدً  

إلو شي  ًمصيم م  جع  ذلك المدو التي هالرو  رهو بعد دفصو فمصيم م  يهد ذلك ب بل ة أهام، ًمصيم 

  .مطرًقا ببل يهد، ًلكصيم اتفقًا  رو جًاز الالبلو  رو المهه  صد يب ه بعد دفصو

  . (5 فذىب الحصفهة إلو أصو هالرو  رهو إلو  بل ة أهام

  . (6 ًذىب الشافعهة إلو الجًاز مطرقا ببل تحدهد مدو

  . (7 هحدد بمدو ًذىب الحصابرة إلو أصو هالرو  رهو إلو شي  ًفي  ًاهة ال

أصدو الدرو  - رهو الالبلو ًالسبلم -ًاحت  الجميً  باألحادهث التي جاء فهيا     سً  هللا 

: "أ  حادهث    أبي  افع    أبدي ى هد و  ضدي هللا  صدو رو القب  بعد دف  المهه، ًم  ترك األ

بمًتدو فدذك ه  -ًسدرم الدرو هللا  رهدو  -أسًد  جبل أً ام أو كا  هقم المسجد فماه ًلم هعردم الصبدي 

                                                           

 ،7ٖٕ/ٕ  ابده  اب  ًحاشهة ،8ٖٗ/ٔ القده  فت  – اليمام اب  (1 

  9ٕٔ/٘ الكبه  الش ح – ال افعي ،9٘/ٖ الكبه  الحاًي – الماً دي (2 

  ٔ٘ٔ/ٗ القصاع كشؾ – البيًتي ،7ٖٖ/ٕ اإلصالاؾ – الم داًي (3 

 7ٕٗ/ٔ، حاشهة الدسًيي ٖٗ/ٖاالستذكا   –( اب   بد الب  4 

 ٖ٘ٔ/ٔبدابع الالصابع  -( الكاساصي 5 

 8ٕٗ/٘المجمًع  -الصًًي ( 6 

 7ٖٖ/ٕاإلصالاؾ  –( الم داًي 7 
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فقدالًا إصدو كدا   .يا : أفبل آذصتمًصي .يالًا: ماه ها  سً  هللا .ذاه هًم، فقا : ما فع  ذلك اإلصسا 

  . (1 يب ه فالرو  رهو" وفأت .يا  فحق ًا شأصو، يا : فدلًصي  رو يب ه .كذا ًكذا يالتو

الرو  رو المهده بعدد دفصدو، ًىدً بيدذا الفعد   -الرو هللا  رهو ًسرم  -أ   سً  هللا  وجه الداللة:

 .(2 هد   رو مش ً هة الالبلو  رو المهه بعد دفصو

الرو هللا  رهو  -ً   خا جة ب  زهد ب   ابه     مو هزهد ب   ابه: أصيم خ جًا مع  سً  هللا 

يالًا: ىذه فبلصة مًالو بصو فبل ، فع فيا  سً   .ما ىذا" ذاه هًم ف أى يبً ا جدهًدا، فقا :  -ًسرم 

 -فقام  سدً  هللا  .ماته ظيً ا ًأصه صابم ياب  فرم صحب أ  صًيظك بيا -الرو هللا  رهو ًسرم  -هللا 

ًالؾ الصا  خرفو ًكب   رهيا أ بًعا  م يدا : ال همدًه فدهكم مهده مدا دمده  -الرو هللا  رهو ًسرم 

  . (3 البلتي لو  حمة"به  أظي كم إال آذصتمًصي بو فإ  

أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم الرو  رو الجصازو بعدد دفصيدا، فدد  ذلدك  ردو الجدًاز  وجه الداللة:

 .(4 ًالمش ً هة

ًأما مالك فصص  رو أ  العم   صده أ  ال هالرو  رو القبد ، ًصقد   صدو ذلدك فدي أك د  مد  

  .مًط 

الدرو هللا  رهدو  -يا  ب  القاسدم يرده لمالدك فالحددهث الدذي جداء  د  الصبدي ... يا  اب   بد الب : "

  . (5 "...أصو الرو  رو يب  ام أو يا  يد جاء ىذا الحدهث ًله   رهو العم  -ًسرم 

ً ًي  دد  مالددك  ًاهددة فددي إباحددة الددبلو الجصددازو  رددو القبدد  ا تب ىددا المالكهددة شدداذو ًأ  

  . (6 المشيً   صو ىً المصع

 :المختارالقول 

ًالمختا  ىً يً  الجميً  م  أ  الالبلو  رو المهه في يبد ه جدابزو بد  ىدي سدصة  سدً  

ًىي  ابتة في الالدحهح مد  طد ق  ددو، ًال سدبه  لتد ك العمد  بيدذه  -الرو هللا  رهو ًسرم  -هللا 

األحادهث فيي ًاضحة الداللة فدي جدًاز الالدبلو  ردو المهده بعدد دفصدو، ًمد  اد دو الخالًالدهة 

                                                           

 7ٕٕٔ يم الحدهث  – 8ٗٗ/ٔ –باب الالبلو  رو القب  بعدما هدف   –كتاب الجصابز  –( البخا ي 1 

 7ٖٔ/ٖش حو  رو البخا ي  –اب  بطا   (2 

تعرهقدو  ردو سدص  ًالدححو األلبداصي فدي  8ٓٔ/7 –بداب الالدبلو  ردو القبد   –كتدب الجصدابز  –( سدص  الصسدابي 3 

 ٕٕٕٓ يم الحدهث  - 8ٓٔ/ 7 الصسابي

  7ٖٔ/ٖ البخا ي  رو ش حو – بطا  اب  (4 

 ٕٓٙ/ٙاالستذكا   –( اب   بد الب  5 

 8٘/ٕ رو مًطأ مالك  ش حو - ( الز ياصي6 
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بالدددله  الددذي خددص بددو الفعدد ، ًإال فددإ  األالدد  أ  أفعددا   سددً  هللا  رهددو الالددبلو ًالسددبلم فعرهددو 

  .تش هع لؤلمة ًال هجًز التخالهص إال بدله ، ًهللا أ رم

 المطلب الثانً

 من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث لمخالفته عمل أهل المدٌنة من المعامالت

تطبهقاه أحادهث األحكام في المعامبله التي  د سهذك  الباحث في ىذا المطرب تطبهقه  م  

مالك فهيدا العمد  لمخالفتيدا  مد  أىد  المدهصدة، مدع ذكد  المخدالؾ ًبهدا  شديء مدا اسدتد  بدو  ردو 

  .مذىبو، ًسهذك  الباحث القً  المختا  بعد تًضهح المسألة ًش حيا

 التطبٌق األول

 القول فً خٌار المجلس

الجميً  مع مالك مسألة خها  المجرد  ًخهدا  المجرد ، ىدً ًم  المساب  التي اخترؾ فهيا 

بعد أ  هتفدق البدابع مدع المشدت ي  ردو سدرعة معهصدة ًاالتفداق  ردو الد م ؛ فإصيمدا ليمدا الخهدا  فدي 

ال جًع    البهع ما داما في المجر  صفسو، ًىذا ما هسمو  صد العرماء بخها  المجر  ًفابددو ىدذا 

كدً  أحدد المتعايدده  يدد تعجد  فدي أمد ه فهظيد  لدو بعدد اإلهجداب الخها ، ىً أصدو مد  الممكد  أ  ه

ًالقبً  أ  البهع ال هحقق لو مالدرحة، كدأ  هؽردب  ردو ظد  المشدت ي أ  السدرعة ال تسدتحق الد م  

الذي دفعو فهيا أً أ  هعتقد البابع أصو باع السرعة بأي  م   مصيدا فدي السدًق، ً ردو كد  حدا  فركد  

بش ط أصيما ما زاال في المجر  صفسو، ًاالختبلؾ ًيع بده  العرمداء  ًاحد مصيما ال جًع    العقد

  .في الحة ىذا الخها   رو يًله  ًيب  ذك  الخبلؾ، سهذك  الباحث تع هؾ خها  المجر 

ىً أ  هكً  لك  م  العايده  حق فسخ العقد ما داما فدي مجرد  ... خها  المجر : يا  الزحهري: "

  . (1 "...ً هخه  أحدىما اآلخ  فهختا  لزًم العقدالعقد، لم هتف يا بأبداصيما، أ

 :ذكر الخالف فً مسللة خٌار المجلس

إلو القً  بخها  المجرد ، ًأصدو ه بده لكدبل  (4 ًالظاى هة (3 ًالحصابرة (2 ذىب الشافعهة القول األول:

  .المتعايده  ما لم هتف يا بأبداصيما

                                                           

 ٖٗٓٔ/ٗالفقو اإلسبلمي ًأدلتو  –( ًىبة الزحهري 1 

  ٕٔٔ/8 الكبه  الش ح – ًال افعي ،ٕٕ/٘ الكبه  الحاًي – الماً دي (2 

  7/ٗ المؽصي – يدامة ًاب  ،7ٕٕ/ٔ المح   – الده  مجد (3 

  ٖٔ٘/8 المحرو – حزم اب  (4 
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  .أ  خها  المجر  ؼه  معتب  ًال هؤخذ بو إلو (2 ًالمالكهة (1 ذىب الحصفهة القول الثانً:

  .ًاحت  الجميً  بأدلة  دو، ًمصيا: ما  ًاه البخا ي

الرو  يا   سً  هللا  يا : - ضي هللا  صو  -    بد هللا ب  الحا ث  فعو إلو حكهم ب  حزام  -ٔ

بً ك ليما فدي  : "البهعا  بالخها  ما لم هتف يا أً يا  حتو هتف يا فإ  الديا ًبهصاهللا  رهو ًسرم

  . (3 بهعيما ًإ  كتما ًكذبا محقه ب كة بهعيما"

إ باه الصبي  رهو الالبلو ًالسدبلم لشد ط الخهدا  إلدو حده  التفد ق فدبل هردزم البهدع إال  وجه الداللة:

 .(4 بالتف ق

، أصدو يدا : "إذا الرو هللا  رهدو ًسدرم    سً  هللا  -ما ضي هللا  صي -   صافع    اب   م   -ٕ

تباهع ال جبل  فك  ًاحد مصيما بالخها  ما لم هتف يا ًكاصا جمهًعا، أً هخه  أحدىما اآلخ  فتباهعا 

 رددو ذلددك فقددد ًجددب البهددع ًإ  تف يددا بعددد أ  هتباهعددا، ًلددم هتدد ك ًاحددد مصيمددا البهددع فقددد ًجددب 

  . (5 البهع"

  في البهع إال إذا يا  أحدىما لآلخد : اختد  أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم أ به الخها وجه الداللة:

  .(6 فرو ما هختا ه، ًأصيما لً تف يا ًلم ه جع أحدىما    البهع فقد لزم البهع

ًىصاك أدلة  دو أخد ى مدذكً و فدي كتدب الفقدو لد  هدذك ىا الباحدث إذ إ  المقالدًد ضد ب 

  .الم ا ، ًله  استقالاء األدلة

 :هعده بأدلة  دو، مصياًاستد  م  صفو خها  المجر ، ًلم 

  .[ٔالمابدو: ] َّ ىقيق يف ىف يث ىث ُّ  مًم يًلو تعالو  -ٔ

األم  م  هللا تعالو بالًفداء بالعقدد ًخهدا  المجرد  هصدافي ىدذا األمد ، فدإذا ًيدع العقدد  وجه الداللة:

 .باإلهجاب ًالقبً  لزم العقد ًلم هجًز ال جًع فهو

                                                           

 8ٕٕ/٘ الالصابع بدابع – ًالكاساصي ،8ٕٗ/٘ ال ابق البح  – صجهم اب  (1 

  ٖٕٕ/ٖ الكب ى المدًصة – مالك ب  ًأص   ،7ٔٗ/ٙ االستذكا  – الب   بد اب  (2 

 –بداب السديًلة ًالسدماحة فدي الشد اء ًالبهدع ًمد  طردب حقدا فرهطربدو فدي  فداؾ  -كتداب البهدًع  –( البخا ي 3 

 97ٖٔ يم الحدهث  – 7ٖٕ/ٕ

 ٕٕ/٘ الكبه  الحاًي – الماً دي (4 

 يدم الحددهث  – 7ٗٗ/ٕ –باب إذا خهد  أحددىما الداحبو بعدد البهدع فقدد ًجدب البهدع  -كتاب البهًع  -( البخا ي 5 

ٕٓٓٙ 

 ٕٔٔ/8 الكبه  الش ح – ًال افعي (6 
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البهعدا  " ، يدا : -الرو هللا  رهو ًسدرم  -    م ً ب  شعهب    أبهو    جده أ   سً  هللا  -ٕ

بالخهددا  مددا لدددم هتف يددا إال أ  تكدددً  الددفقة خهددا  ًال هحددد  لددو أ  هفدددا ق الدداحبو خشدددهة أ  

  . (1 هستقهرو"

ال جًع في في يًلو  خشهة أ  هستقهرو( ًًجو ذلك أ  اإليالة ىي أ  هطرب م  أخهو  وجه الداللة:

العقد ًلً كا  العقد لم هرزم إال بالتف ق ل جع مد  أ اد ال جدًع  د  العقدد مد  ؼهد  أ  هطردب مد  

 .(2 أخهو اإليالة

ًذك  مالك أ  م  أسباب  دم ا تبا  خها  المجر  أصو له   رهو العم   صده، ًأصو له  لو 

  .حد مع ًؾ

  . (3 "...د مع ًؾ ًال أم  معمً  بو فهويا  مالك ًله  ليذا  صدصا حيا  اب   بد الب : "... 

ًيا  الدسًيي: يًلو  رهدو الالدبلو ًالسدبلم البهعدا  بالخهدا  مدا لدم هتف يدا، ًىدذا الحددهث ًإ  كدا  

الحهًحا، لك  الحتو ال تصافي أصو خب  آحداد ً مد  أىد  المدهصدة مقددم  رهدو  صدد مالدك؛ ًذلدك أل  

اإلجما هداه ًالمتدًات  هفهدد القطدع بخدبلؾ خبد  اآلحداد  م  أى  المدهصة كالمتًات ؛ ألصو م  يبه  

 . (4 فإصما هفهد الظ "

 :القول المختار

ًالمختددا  ىددً يددً  الشددافعهة ًالحصابرددة ًالظاى هددة ًىددً أ  خهددا  المجردد  معتبدد ، ًأصددو 

الحهح ًال همك   ده؛ ًذلك أل  األدلة الالحهحة يد جاءه با تبا ه ًاألخدذ بدو ًمد  الالدحابة 

م   م  بو ًأ بتو ًال ه د الحدهث الالحهح الذي يا  بو جمع مد  أىد  العردم لرقهدا  أً مخالفدة 

 أ رم.  األالً ، ًهللا

 التطبٌق الثانً

 فً عدد الشٌاه المسنون ذبحها فً العقٌقة عن الغالم

اخترؾ العرماء في العددد المسدصً  ذبحدو فدي العقهقدة  د  الؽدبلم ًكدا  الخدبلؾ هصحالد  فدي 

كً  المسصً  أ  هذبح    الؽبلم شاو أم شاته ؟ فذىب بعدض أىد  العردم إلدو أ  الًاجدب فدي ذلدك 

                                                           

، 7ٕٗٔ يدم الحددهث  -ٔٙٔ/٘ –باب ما جاء في البهعه  بالخها  مدا لدم هتف يدا  -كتاب البهًع  -( سص  الت مذي 1 

، 8ٖٗٗ يم الحدهث  -ٓٔ/٘ -ًجًب الخها  لرمتباهعه  يب  افت اييما بأبداصيما  -كتاب البهًع  –ًسص  الصسابي 

 ًيا  الت مذي حدهث حس .

 77ٖ/ٗتحفة األحًذي  –المبا كفً ي  (2 

 7ٔٗ/ٙاالستذكا   –( اب   بد الب  3 

 9ٔ/ٖ( حاشهة الدسًيي 4 
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شاو ًاحدو، ًسهذك  الباحث المذاىب المشيً و م  ذلدك ًسدبب الخدبلؾ شاتا ، ًيا  بعضيم: ب  

  .ًالقً  المختا 

 .   (1 أواًل: تعرٌف العقٌقة قال ابن قدامة: "العقٌقة الذبٌحة التً تذبا عن المولود"

ًالعقهقة تذبح م  باب شك  هللا  ردو مدا أصعدم مد  صعمدة الذ هدة ًتدذبح فدي الهدًم السدابع مد  

العرمدداء فددي حكميددا ًذىددب الحصفهددة إلددو أصيددا تطددًع ًذىددب المالكهددة ًالشددافعهة الددًالدو ًاخترددؾ 

 . (2 ًالحصابرة إلو أصيا سصة

 ًأما في بها  العدد الذي هعق فهو    الذك  ًيع الخبلؾ به  المذاىب األ بعة  رو يًله : 

 .السصة أ  تذبح شاو ًاحدو (4 ًالمالكهة (3 يا  الحصفهة القول األول:

  . السصة أ  تذبح شاتا  (6 ًالحصابرة  (5 يا  الشافعهة الثانً:القول 

ًم  أدلة الحصفهة ًالمالكهة حدهث اب   با  ًىً     ك مة    اب   با  أ   سدً  هللا 

  . (7 : " ق    الحس  ًالحسه  كبشا كبًشا"الرو هللا  رهو ًسرم

 -مدا ضدي هللا  صي -  ًالحسده  أ   سً  هللا  رهو الالدبلو ًالسدبلم ذبدح  د  الحسد وجه الداللة:

 .(8 كبشا    ك  ًاحد ًىذا هد   رو أ  المسصً  في العقهقة شاو ًاحدو

 ومن أدلة الشافعٌة والحنابلة:

ما  ًاه الت مذي    هًسؾ ب  ماىدك: أصيدم دخردًا  ردو حفالدة بصده  بدد الد حم  فسدألًىا  د  

: "أم ىم    الؽبلم شداتا  هللا  رهو ًسرمالرو العقهقة، فأخب تيم أ   ابشة أخب تيا أ   سً  هللا 

  . (9 مكافبتا  ً   الجا هة شاو"

                                                           

 ٕٓٔ/ٔٔالمؽصي  –( اب  يدامة 1 

 اصظ  في الحاشهة صف  الالفحة اآلتي (2 

 ،9ٙ/٘ الالصابع بدابع – الكاساصي (3 

  ٕٖٙ/ٙ  ابده  اب  ًحاشهة ،9ٖٓ/ٗ الجره  مًاىب – ًالحطاب  ٕٙٔ/ٕ الكبه  الش ح – الد ده  (4 

  7ٗٗ/8 المجمًع - الصًًي ٕٙٔ/٘ٔ الكبه  الحاًي – الماً دي ،9ٖٕ/ٖ المحتاج مؽصي – الش بهصي (5 

  8ٓ/ٗ اإلصالاؾ -الم داًي ،ٓٙٗ/9 المؽصي – يدامة اب   ٕٗ/ٖ القصاع كشؾ – ًالبيًتي (6 

 – ٙٙ/ٖ ًيدا  األلبداصي فدي تعرهقدو  ردو السدص  الدحهح ٙٙ/ٖباب العقهقدة  –كتاب الضحاها  –( سص  أبي داًد 7 

 ٔٗ/8ٕ يم الحدهث 

  ٕٖٙ/ٙ  ابده  اب  ًحاشهة (8 

 ٖٔ٘ٔ يم الحدهث  –ًيا  الت مذي حس  الحهح  9ٙ/ٗ –باب العقهقة  –كتاب األضاحي  –( سص  الت مذي 9 
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سم و ًأبي ى ه و ً بد هللا ب   م ً ًأص  ً ب هدوً ًيا  الت مذي ًفي الباب     ري ًأم ك ز

  .اب   با ، يا  أبً  هسو: حدهث  ابشة حدهث حس  الحهحً ًسرما  ب   ام 

أ   سدً  هللا  رهدو الالدبلو ًالسدبلم أمد  أالدحابو  د  الؽدبلم شداتا ، فكاصده السدصة  وجه الداللبة:

 .(1 الظاى و أ  الؽبلم ُهعق  صو بشاته  ال بًاحدو

و ًاحددو ًمد  لدم هسدتطع أ  هدذبح شداتا  فتجزبدًًفق أى  العرم به  الحده ه ، فقالًا: السصة ا صتا  

شداته  ً د  الجا هدة شداو لمدا  ًه أم كد ز يالده ًالسصة أ  هذبح    الؽبلم ... يا  الشه ازي: "

 د  العقهقدة فقدا  لرؽدبلم شداتا  مكافبتدا  ً د  الجا هدة  -الرو هللا  رهو ًسدرم  -سأله  سً  هللا 

أك   ًإ  ذبح     (الذبح  صو شاو؛ ًألصو إصما ش ع لرس ً  بالمًلًد ًالس ً  بالؽبلم أك   فكا  

  .(2 "...ك  ًاحد مصيما شاو جاز

مالك فقد به  أ  العم   صده  رو أ  الذبح ال هكً  إال شاو ًاحدو ًكما تقدم فدإ  مالدك ًأما 

فقا  اب   ه د  اًهة األحاد إذا خالفه أالًلو ًم  ذلك ىذه المسألة التي بصهه  رو حدهث الحهح،

و يا  مالك األم   صدصا في العقهقة أ  م   ق فإصما هعدق  د  ًلدده بشداو، شدا بد الب  ًالز ياصي: "

  . (3 الذكً  ًاإلصاث"

 :القول المختار

ًالمختا  م  ذلك ىً يً  الشافعهة ًالحصابرة م  أ  السصة أ  هذبح    الؽبلم شاتا ، ًذلدك 

لرحدهث الالحهح الذي هد   رو ذلك، ًتجزئ ًاحدو لفع  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم، لرجمدع بده  

ًلكد  السدصة  .أمكد  أًلدو مد  اإلىمدا  الصالًص إل ما  الجمهع فإ  إ مدا  الصالدًص جمهًعدا إ 

بتماميا تكً  با صته  ًأما مالك فقد ت ك العم  بالحدهث لمخالفتو لعم  أىد  المدهصدة، ًىدذا األالد  

الذي اصف د بو خالفو فهو جميً  أى  العرم كما مضو ًالسصة الالحهحة تقدم  رو  م  أى  المدهصة 

  . رو التفاله  الماضي الذي تم ذك ه، ًهللا أ رم

                                                           

 7ٗٗ/8 المجمًع - الصًًي (1 

 ٕٔٗ/ٔالشه ازي  –( الميذب 2 

 ٖٓٔ/ٖ، ش ح الز ياصي  رو مًطأ مالك 8ٖٔ/٘االستذكا   – ( اب   بد الب 3 
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 المبحث السابع

    ورود النص النبوي مطلقا فً نص ومقٌدا فً آخر 

السبب السابع م  األسباب المخترؾ فهيا به  العرماء في تد ك العمد  بالحددهث ً ًده مطرًقدا 

في صص، ًمقهًدا في آخ   رًما أ  المطرق ًالمقهد ىً مبحث م  المباحث األالًلهة التي تكردم فهيدا 

في كتدبيم، إال أصدو ًمد  خدبل  االسدتق اء تجدد أ  العرمداء يدد اخترفدًا فدي  األالًلهً  بشك  مًسع

أحكام متعددو ًم  جمرة الخدبلؾ ً ًد الدصص الصبدًي مطرًقدا فدي صدص، ًمقهددا فدي آخد  فبعضديم 

 م  بذلك القهد ًبعضيم ت ك القهد فرم هعم  بو ًاألال  ىً حم  المطرق  رو المقهد إذا اتحدا في 

ك تجدد الفقيداء يدد اخترفدًا فدي التطبهقداه، ًفدي البداهدة سدهقًم الباحدث بشد ح الحكم ًالسدبب إال أصد

المطرددق ًالمقهددد ًشدد ًط حمدد  المطرددق  رددو المقهددد،  ددم سددهقًم فددي المطرددب األً  ًال دداصي بددذك  

  .التطبهقاه، ًاختبلؾ العرماء في ذلك

 :تيًالش ح سهكً   رو الصحً اآل

 .التع هفاه أواًل:

ا: ًٌ  .طرق  رو المقهدأحًا  حم  الم ثان

 .ش ًط حم  المطرق  رو المقهد ثالًثا:

 أواًل: التعرٌفات.

 الطاء ًالبلم ًالقاؾ أال  الحهح مطد د ًاحدد، ًىدً هدد   ردو... المطرق لؽة: يا  اب  فا  : "

  . (1 "...التخرهة ًاإل سا 

يهدد  رهيدا، الطالق م  اإلب : التي طرقده فدي الم  دو، ًيهد : ىدي التدي ال ... ًيا  اب  مصظً : "

ًطدددبلق الصسددداء لمعصهددده : أحددددىما حددد   قددددو الصكددداح، ًاآلخددد  بمعصدددو التخرهدددة  .ًكدددذلك الخرهدددة

  . (2 "...ًاإل سا 

 . ببل يهد ًتشبهيو باإلب  الم سرة ًاضح في التخرهة ًالت ك ببل تقهدفالمطرق ىً ما كا  م سبًل 

  . (3 "... رو مدلً  شابع في جصسوىً الرفظ الدا    فو اآلمدي، فقا : "...  والمطلق اصطالًحا:

                                                           

 ٕٓٗ/ٖمعجم مقاهه  الرؽة  –( اب  فا   1 

 ٕٕٙ/ ٓٔ –لسا  الع ب  –( اب  مصظً  2 

 ٘/ٖاإلحكام  –( اآلمدي 3 
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المطرق  رو اإلطبلق ًىً المج د    جمهع القهًد الدالة  ردو  ...ًيا  اب  السبكي في اإلبياج: "

  . (1 "...ماىهة الشيء م  ؼه  أ  هد   رو شيء م  أحًاليا ً ًا ضيا

لو م  ؼه  ًم  خبل  التع هؾ فالمطرق ىً لفظ شابع لم هقت   بو يهد، فهد   رو ما ًضع 

الفة هتمهز بيا    ؼه ه، م  : لفظ  ج  فهدد  الرفدظ  ردو كد   جد ؛ أل  الرفدظ لدم هقهدد بًالدؾ 

فهالدق  رو ك   ج  بخبلؾ ما لً يره  ج  أبهض، فيذا يهدد ًلدً يرده  جد  أبدهض شداب فيدذا 

  .يهد آخ ، ًىكذا

 :تعرٌف المقٌد

  . (2 "...ما يهد لبعض الفاتو... المقهد لؽة: يا  الج جاصي: "

  . (4 [...بقهد]  (3 ًيا  زك ها األصالا ي: "ما د   رو  رهيا ] الماىهة [

ما كا  م  األلفداظ دااًل  ردو ًالدؾ مدلًلدو المطردق ... ًأما المقهد في االالطبلح: يا  اآلمدي: "

بالفة زابدو  رهو؛ كقًلك دهصا  مالد ي ًد ىدم مكدي ًىدذا الصدًع مد  المقهدد ًإ  كدا  مطرقدا فدي 

ىً دهصا  مال ي ًد ىم مكي ؼهد  أصدو مقهدد بالصسدبة إلدو مطردق الددهصا  ًالدد ىم جصسو م  حهث 

 . (5 ..."فيً مطرق م  ًجو ًمقهد م  ًجو

ًهتبه  م  تع هؾ اآلمدي أ  المقالًد م  المقهد ىً ذك  الفاه لرفظ المطرق تسدتطهع مد  

لماىهدة مد  ؼهدد  خبلليدا تضدهق الشدهًع الدذي هدد   رهدو الرفدظ، فدإ  الرفدظ  صدد إطبليدو هدد   ردو ا

ًالؾ تستطهع م  خبللو أ  تع ؾ الم اد، ًكرما ك  ه القهًد كرما ضدهقه الدداب و التدي تسدتطهع 

ًم ا  ذلك ما جاء في الق آ  م  يالة بصي إس ابه   صددما أمد ىم هللا  .م  خبلليا تحدهد المطرًب

يهًد  دو، فكدا  أ  هذبحًا بق و، فما زالًا هستفس ً  ًهضهقً   رو أصفسيم حتو ًال  ذلك إلو 

األم  بذبح بق و ًىً لفظ مطرق هالرح لك  بق و ًسألًا    الرً  فأالبحه بق و الف اء  م طربًا 

  .البها  أك   فبه  ليم فاجتمعه  دو يهًد لبها  سؤاليم

                                                           

 99ٔ/ٕاإلبياج  –( اب  السبكي 1 

 7ٔٙالتع هفاه  –( الج جاصي 2 

 ( إضافة م  الباحث لتًضهح المقالًد3 

 7ٔالحدًد األصهقة  –ها األصالا ي ( زك 4 

 ٙ/ٖاإلحكام  –( اآلمدي 5 
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 ثانٌا: أحوال حمل المطلق على المقٌد 

فدي صدص آخد  ا فدي صدص ًمقهدًدا ًذلك إذا جاء في الصالًص الش  هة الحكم الش  ي مطرًقد

 .في  األال  أ  هحم  المطرق  رو المقهد أم أ  هعم  بالمطرق فدي مًضدعو، ًالمقهدد فدي مًضدعو

 اخترؾ العرماء في حم  المطرق  رو المقهد  رو يًله ، ىما:

الجميً  م  المالكهة ًالشافعهة ًالحصابرة األال  أ  هحمد  المطردق  ردو المقهدد؛ أل   القول األول:

  .(1 الش هعة جاءه م  مشكاو ًاحدو ًهفس  بعضيا بعًضا

الحصفهة ًىً أ  األال  أ  هعم  بالمطرق فهما ً د ًبالمقهد فهما ً د إال ما د   رهو  القول الثانً:

  .(2 ستقرة بأحكاميا فبل ه بط حكم بحكمالدله ؛ أل  األحكام الش  هة جاءه م

ًحم  المطرق  رو المقهد هصقسم م  حهث اتفاق أً اختبلؾ الحكم ًالسبب إلو أ بعة أيسام، 

ًىذه األيسام  تبيا العرماء مدع ضد ب األم ردة  رهيدا، مدع بهدا  مدا هحمد  فهدو المطردق  ردو المقهدد 

 ًبها  ما ال هحم ، كما هري: 

مًضًع فإ  المطرق هحم   ردو المقهدد ًًيدع االتفداق  ردو ىدذا، ًم الدو فدي إذا اتحد الحكم ًال -ٔ

  .[ٖالمابدو: ] َّ ىل مل خل ُّ يً  هللا تعالو: 

 .ح مة ش ب أً أك  الّدم وجه الداللة:

  َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ ًيا  تعالو 

  .[٘ٗٔ آهة األصعام:سً و ] 

  . (3 ح مة أك  أً ش ب الدم المسفًح وجه الداللة:

ًىصا اتحد المًضدًع ًالحكدم فهحمد  المطردق  ردو المقهدد ًالمًضدًع ىدً الددم ًالحكدم ىدً 

  . (4 التح هم، ً صد حم  المطرق  رو المقهد هكً  المح م ىً الدم المسفًح

                                                           

الب ىدا   –، الجدًهصي ٕٓٗ/ٖشد ح الكًكدب المصهد   -، ًاب  الصجدا  ٖٕ/ٔالرمع في أالً  الفقو  -(  الشه ازي1 

 7ٔٔأالً  الفقو  -، ًأبً زى و 89ٕ/ٔ

 ٖٔٓ/ٔ، ًأالً  البزدًي8ٙ/ٔأالً  الس خسي  -الس خسي ( 2 

 ٕٕٗ/ٕتفسه  اب  ك ه    -هعصي المي اق  َّ مئ خئ حئُّٱ  (    اب   با 3 

 7ٔأبً زى و  -، ًأالً  الفقو9ٖٔ/ٕصياهة السً   –( اإلسصًي 4 
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في الحكدم، ًىدذا  أ  هتحد المطرق ًالمقهد في الحكم ًهخترفا في السبب ًهكً  اإلطبلق ًالتقههد -ٕ

مما ًيع فهو الخبلؾ به  األالًلهه  اختبلًفا شدهًدا حتو به  المذىب الًاحدد، ًسدهجم  الباحدث 

  .الخبلؾ به  الحصفهة ًم  ًافقيم ًبه  الجميً 

  . (1 يا  الحصفهة: ًم  ًافقيم ال هحم  المطرق  رو المقهد -ٔ

  . (2 المقهد الجميً  م  الشافعهة: ًم  ًافقيم هحم  المطرق  رو -ٕ

  .[9ٕ]الصساء:  َّ ين ىن  خن حن جن يم ُّ ًم الو يً  هللا تعالو: 

  .الكفا و  رو م  يت  مؤمصا خطأ أ  هعتق  يبة مؤمصة وجه الداللة:

 . [ٖ]المجادلة:  َّ يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ ًيا  تعالو 

  .أ  كفا و الظيا  ىي  تق  يبة وجه الداللة:

المطردق  ردو المقهدد ًهعمردً  فدي كد  صدص فهمدا ً د فهدو فكفدا و القتد  فالحصفهة ال هحمردً  

  . (3 الخطأ  تق  يبة مؤمصة ًأما كفا و الظيا  فعتق  يبة مؤمصة أً ؼه  مؤمصة

القت  أً  وًأما الشافعهة ًم  ًافقيم فهحمرً  المطرق  رو المقهد، ًهقًلً  الًاجب في كفا 

  . (4 الظيا   تق  يبة مؤمصة

 .هتحد المطرق ًالمقهد في السبب ًهخترفا في الحكم ًهكً  اإلطبلق ًالتقههد في الحكمأ   -ٖ

ًفي ىذه الالً و ًيدع االتفداق  ردو  ددم حمد  المطردق  ردو المقهدد إال بددله  آخد  مسدتق  فهعمد  

  . (5 بالمطرق  رو إطبليو ًبالمقهد في تقههده

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ًم ا  ذلك في يًلو تعالو: 

  .[ٙالمابدو: ] َّ جهمه ين ىن  خن حن جن

 .جاء ؼس  األهدي في الًضًء مقهًدا في حده إلو الم فقه  وجه الداللة:

                                                           

 7ٕأبً زى و  –، ًأالً  الفقو 87ٕ/ٕ(  كشؾ األس ا  1 

 8٘ٔ/ٕالمستالفو  –، الؽزالي ٗٔ/٘البح  المحهط  –( الز كشي 2 

 7ٕزى و أبً  –، ًأالً  الفقو 87ٕ/ٕ( كشؾ األس ا  3 

 ٖٙٔ/ٕاإلحكام  –، ًاآلمدي ٖٔ/٘البح  المحهط  –( الز كشي 4 

 ٙٙٔإ شاد الفحً   –، الشًكاصي ٕٙٔ/ٕاإلحكام  -، اآلمدي7ٔأالً  الفقو  –( أبً زى و 5 
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  .[ٙ]المابدو: َّ رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ  ًيا  تعالو:

 .مسح الهده  في التهمم مطرق ببل يهد في حده؛ فالسبب ىصا ًاحد ًىً الطيا و لرالبلو وجه الداللة:

الًضًء ؼس  الهده  إلو الم فقه ، ًفي التهمم مسح الهده  بدإطبلق بدبل يهدد، ًالحكم مخترؾ، ففي 

 .ًىصا ًيع االتفاق في  دم حم  المطرق  رو المقهد

ًلك  م  يا  إ  مسح الهده  إلو المد فقه ، يدا  ذلدك السدتداللو مد  السدصة ًلده  مد  داللدة 

  . (1 اآلهة

ًاإلطدبلق ًالتقههدد فدي الحكدم ًًيدع االتفداق بده  أ  هخترؾ المطرق ًالمقهد في الحكدم ًالسدبب  -ٗ

  . (2 العرماء  رو  دم حم  المطرق  رو المقهد في ىذه الالً و

  .[8ٖ]المابدو:  َّ مه جه ين ىن ُّ ًم ا  ذلك في يً  هللا تعالو: 

  .يطع هد السا ق ًالحكم في اآلهة القطع ًالسبب الس ية وجه الداللة:

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  ًيددددا  تعددددالو:

  . [ٙ المابدو:] َّ جهمه ين ىن  خن

ؼسدد  الهددده  إلددو المدد فقه  فددي الًضددًء، ًالحكددم ىصددا ؼسدد  الهددده  إلددو المدد فقه ،  وجببه الداللببة:

 .فاخترؾ الحكم ًاخترؾ السبب فبل هحم  المطرق  رو المقهد باالتفاق .ًالسبب: الطيا و لرالبلو

 ثالًثا: شروط حمل المطلق على المقٌد 

ش ًط حم  المطرق  رو المقهد ًجعرًىدا سدبعة شد ًط، ًشد حيا هطدً  مدع ًذك  العرماء 

 (3 :ض ب الم ا  ًلك  سهذك ىا الباحث صاًلا    األبمة، ًىي

  .أ  هكً  القهد م  باب الالفاه؛ كاإلهما  مع  بًه الذًاه في المًضعه  -ٔ

ًالًالددهة،  أ  ال هكددً  لرمطرددق إال أالدد  ًاحددد كاشددت اط العدالددة فددي الشدديًد  رددو ال جعددة -ٕ

  .ًإطبلق الشيادو في البهًع ًؼه ىا

                                                           

 9ٕٔ(  الفحة 1 

 87ٕ/ٕ، ًكشؾ األس ا  ٕٙٔ/ٕاإلحكام  –( اآلمدي 2 

 8ٕٓإ شاد الفحً   –، ًالشًكاصي ٕٔ/٘البح  المحهط  –( الز كشي 3 
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  .أ  هكً  في باب األًام  ًاإل باه، ًأما في جاصب الصفي ًالصيي فبل -ٖ

  .ال أ  هكً  في جاصب اإلباحة إذ ال تعا ض بهصيما، ًفي المطرق زهادو -ٗ

   رهددو أ  ال همكدد  الجمددع بهصيمددا، فددإ  أمكدد  تعدده  إ ماليمددا؛ فإصددو أًلددو مدد  تعطهدد  مددا د -٘

  .أحدىما

أ  ال هكً  المقهد ذك  معو يد  زابد همك  أ  هكً  القهد ألجد  ذلدك القدد  الزابدد فدبل هحمد   -ٙ

  .المطرق  رو المقهد ىصا يطًعا

أ  ال هقًم دله  همصع م  التقههدد، م د : العددو فدي المتدًفو  صيدا زًجيدا، ًىدي لرمددخً  بيدا  -7

  .ًأما ؼه  المدخً  بيا فجاء ليا صص آخ 

 المطلب األول

 فً العبادات   من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث لوروده مطلقا فً نص ومقٌدا فً آخر

سهسرط الباحث الضًء في ىذا المطرب  رو تطبهقه  م  التطبهقاه التي ت ك بعدض الفقيداء 

العم  فهيا؛ أل  الحكم جاء مطرًقا فهيا بدصص ًمقهدًدا فدي صدص آخد ، ًحالد  الخدبلؾ بده  العرمداء 

فمصيم م  حمد  المطردق  ردو المقهدد، ًمدصيم مد  لدم هحمردو بد  تد ك العمد  بدالصص المقهدد، ً مد  

بددالصص المطرددق فسددهذك  الباحددث التطبهددق ًمددذاىب العرمدداء بددو ًالقددً  المختددا  بعددد ذلددك، ًتددم 

 .تخالهص ىذا المطرب لرتطبهقاه م  العباداه

 التطبٌق األول

 فٌما ٌتعلق بالطهارة من النجاسات

المساب  التي اخترؾ فهيا العرماء، ًكا  سبب الخبلؾ فهيا كما هظي  ىدً ً ًد الدصص ًم  

مطرًقا تا و ًمقهًدا أخ ى، مسألة كهفهة تطيه  اإلصاء م  ًلًغ الكرب ى  هشت ط فهيا التت هب أم ال 

 : تيألة  رو الصحً اآلهشت ط؟ ًيد اخترؾ العرماء في ىذه المس

  . (1 م  ًلًغ الكرب في اإلصاء  بلث م اه م  ؼه  تت هب يا  الحصفهة هؽس  القول األول:

يا  المالكهة هؽس  م  ًلًغ الكرب في اإلصاء سبًعا ببل تت هب، ًالؽسد   صدد المالكهدة  القول الثانً:

  .(2 تعبدي ؼه  معقً  المعصو

                                                           

 8ٙ/ٔالمبسًط  –، الس خسي ٖٗٔ/ٔالبح  ال ابق  –( اب  صجهم 1 

 ٕٗ٘/ٔمًاىب الجره   -، ًالحطاب 8ٔٔ/ٔالذخه و  –( الق افي 2 
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  .بالت اب إحداى  سبًعا الكرب ًلًغ م  هؽس   (2 ًالحصابرة  (1 يا  الشافعهة القول الثالث:

ًاستد  الحصفهة  رو مذىبيم بالؽس   بلً ا م  ًلًغ الكرب،  رو أ   اًي الحدهث ًىً أبدً 

ى ه و يد  ًى أ  الؽس  م  ًلًغ الكرب سبًعا ًؼس   بلً ا، ًإذا خالؾ ال اًي م ًهو أخذ بعم  

أ  " – ضدي هللا  صدو  -ال اًي ال ب ًاهتدو إلحسدا  الظد  بدال اًي، ًكدذلك يدد  ًى أبدً ى هد و 

  . (3 "الؽس  م  ًلًغ الكرب  بلً ا

ًأما الخبلؾ في أ  هجع  في إحدى الؽسبله مد  ًلدًغ الكردب تت هًبدا، فقدد جداءه  ًاهداه 

    سً  هللا مطرقة في الؽس  م  ًلًغ الكرب سبًعا ببل تت هب ًجاءه  ًاهاه أخ ى ذك  فهيدا 

التت هب ًم  خبل  بحث المطرق ًالمقهد كدا  الًاجدب أ  هحمد  المطردق  ردو المقهدد فدي التت هدب 

الًا دو     اآل ا لكرب؛ أل  السبب ًالحكم متحده  في التطيه  م  ًلًغ الكرب، ًأما م  ًلًغ ا

 :في التطيه  م  ًلًغ الكرب، فيي -الرو هللا  رهو ًسرم  - سً  هللا 

، - الرو هللا  رهدو ًسدرم -   مالك    أبي الزصاد    األ  ج    أبي ى ه و يا : إ   سً  هللا  -ٔ

 . (4 إصاء أحدكم فرهؽسرو سبعا"يا : "إذا ش ب الكرب في 

 .(5 الؽس  م  ش ب الكرب في اإلصاء سبع م اه وجه الداللة:

: إذا ًلػ الكرب في إصاء أحدكم فره يدو الرو هللا  رهو ًسرم   أبي ى ه و يا : "يا   سً  هللا  -ٕ

  . (6  م لهؽسرو سبع م ا "

 .(7 إ اية ما ًلػ فهو الكرب ًهؽس  اإلصاء سبع م اه وجه الداللة:

ًالمبلحظ في ىذه ال ًاهاه أصيا جاءه مطرقة، فرم ه د فهيدا ذكد  التت هدب فدي الؽسد  مد  ًلدًغ 

 الكرب. ًيد جاءه أحادهث أخ ى ًىي الحهحة مقهدو بأ  هكً  في إحدى الؽسبله تت هب، ًىي: 

طيدً  "  :- الدرو هللا  رهدو ًسدرم -يدا   سدً  هللا ي ى ه و، يا :   محمد ب  سه ه     أب -ٔ

  . (8 إصاء أحدكم إذا ًلػ فهو الكرب أ  هؽسرو سبع م اه أًالى  بالت اب"

                                                           

   ،78/ٔ المحتاج مؽصي – ًالش بهصي ،ٖٙٓ/ٔ الكبه  الحاًي – الماً دي (1 

 7ٕٗ/ٔكشؾ القصاع  – ، ًالبيًتي8ٖٓ/ٔاإلصالاؾ  –الم داًي  (2 

، ًالحدهث أ  الؽس  م  الًلدًغ  بل دا فدي سدص  8ٙ/ٔالمبسًط  –، الس خسي ٖ٘ٔ/ٔالبح  ال ابق  –(  اب  صجهم 3 

 .- ضي هللا  صو -، ًىً مًيًؾ  رو أبي ى ه و ٖٙ/ٔ -باب ًلًغ الكرب -كتاب الطيا و –الدا يطصي 

 7ٓٔ يم الحدهث  – 7٘/ٔ –بو شع  اإلصسا   باب الماء الذي هؽس  -كتاب الًضًء  –( البخا ي 4 

  ٖٕ٘/ٔ األحًذي تحفة – المبا كفً ي (5 

 79ٕ يم الحدهث  – ٖٕٗ/ٔ –باب حكم ًلًغ الكرب  -كتاب الطيا و  –( مسرم 6 

 ٖٕ٘/ٔتحفة األحًذي  –المبا كفً ي  (7 

 79ٕ يم الحدهث  -  ٖٕٗ/ٔ – الكرب ًلًغ حكم باب - الطيا و كتاب – مسرم (8 
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  .(1 الطيا و م  اإلصاء الذي ًلػ فهو الكرب سبع م اه، ًاألًلو مصي  بالت اب وجه الداللة:

بقتد  الكدبلب،  دم يدا  مدا بداليم  - الدرو هللا  رهدو ًسدرم -   اب  المؽف  يا : "أم   سً  هللا  -ٕ

ًبا  الكبلب؟  م  خص في كرب الالهد ًكرب الؽصم، ًيا : إذا ًلػ الكردب فدي اإلصداء فاؼسدرًه 

  .(2 سبع م اه ً ف ًه ال امصة في الت اب"

 .(3 الطيا و م  ًلًغ الكرب الؽس  سبع م اه ًال امصة بالت اب وجه الداللة:

، ًالدذي هصبؽدي أ  هعردم أ  التت هدب ً د فدي أحادهدث  (4 بدالت اب(إحدداى   ًجاء في حددهث آخد : 

 دو، سًاء كا  في أًليا أً آخ ىا، ًالمعتمدد أ  هكدً  فدي إحددى الؽسدبله تعفهد  بدالت اب؛ لكدي 

هحم  المطرق  رو المقهد في ىذه ال ًاهاه المتعددو، ً صد حم  المطرق  رو المقهدد ُهقدا  بًجدًب 

  .(5 إحداى  بالت اب ؼس  اإلصاء م  ًلًغ الكرب

 :القول المختار

ًالمختا  ىً يً  الشافعهة ًالحصابرة م  تقههد ؼسد  اإلصداء مد  ًلدًغ الكردب سدبًعا، إحدداى  

ًلقد  به مد  كدبلم أىد  الطدب أ  ىصداك صدًع  .بالت اب لقًو دلهريم ًسه ىم  رو األالً  في ذلك

م  أصًاع البكته ها في لعاب الكرب ال هزً  إال بالت اب، ًىذا م  اإل جاز الصبًي في كبلم  سً  

  .، ًهللا أ رمالرو هللا  رهو ًسرمهللا 

 التطبٌق الثانً

 فٌما ٌتعلق بزكاة األنعام

خددتبلؾ فهيددا مددا ه جددع إلددو حمدد  ًمدد  المسدداب  التددي اخترددؾ فهيددا العرمدداء، ًكددا  سددبب اال

، أم أ  (6 المطرق  رو المقهد ما هتعرق بزكاو األصعام في  هشدت ط فدي زكداو األصعدام أ  تكدً  سدابمة

ذلك لده  شد ًطا فدي زكداو األصعدام ىدذا مدا حالد  فهدو الخدبلؾ بده  العرمداء ًسدبب الخدبلؾ ً ًد 

حده ه : أحدىما مطرق، ًاآلخ  مقهٌد، فم  حم  المطرق  رو المقهد، يا : ال زكاو إال في السدابمة، 

                                                           

 8٘ٔ/ٖش حو  رو مسرم  –الصًًي  (1 

 8ٕٓ يم الحدهث  – ٖٕٗ/ٔ  – الكرب ًلًغ حكم باب - الطيا و كتاب – مسرم(2 

  8٘ٔ/ٖ مسرم  رو ش حو – الصًًي (3 

ًالححو األلباصي في تعرهقدو  ردو  98/ٔ –ؼس  اإلصاء م  ًلًغ الكرب سبعا  -كتاب الطيا و  –( سص  الصسابي 4 

  رو السص 

 ٙٔ/ٖالبح  المحهط في أالً  الفقو  –( الز كشي 5 

 ( السابمة: ك  إب ، أً ماشهة، ت س  ت  و، ًال تعرؾ6 
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ؾ بدده  ًمدد  لددم هحمدد  المطرددق  رددو المقهددد، يددا : ال هشددت ط السددًم إلخدد اج زكدداو األصعددام ًالخددبل

 المذاىب، كما هري:

 تكددً  أ  األصعددام زكدداو إخدد اج شدد ط مدد  أ  (3 ًالحصابرددة (2 ًالشددافعهة (1 يددا  الحصفهددة القببول األول:

 .معرًفة ؼه  سابمة

  .(4 يا  المالكهة تخ ج الزكاو م  األصعام سابمة كاصه أم معرًفة القول الثانً:

الحدهث في زكاو األصعام مطرًقا م و ًمقهدًدا ًسبب الخبلؾ به  الجميً  ًالمالكهة ىً ً ًد 

  .م و أخ ى

 أواًل: الحدٌث المطلق 

كتب لو ىذا الكتداب لمدا ًجيدو إلدو البحد ه : بسدم هللا  - ضي هللا  صو  -   أص  ب  مالك: أ  أبا بك  

 ردو المسدرمه ،  -الدرو هللا  رهدو ًسدرم  -ال حم  ال حهم، ىذه ف هضة الالدية التي ف ض  سدً  هللا 

 ًالتي أم  هللا بيا  سًلو فم  سأليا م  المسرمه   رو ًجييا فرهعطيا، ًم  سب  فًييا فبل هعط.

في أ بع ً شد ه  مد  اإلبد  فمدا دًصيدا مد  الؽدصم مد  كد  خمد  شداو، فدإذا برؽده خمًسدا " 

فإذا برؽه سًتا ً بل ه  إلو خمد  ًأ بعده ،  .ً ش ه  إلو خم  ً بل ه ، ففهيا بصه مخاض أص و

ًالحددهث  . (5 "...ففهيا بصه لبً  أص و فإذا برؽه سًتا ًأ بعه  إلو سته ، ففهيا حقدة ط ًيدة الجمد 

  .طًه  في البخا ي ًلم ه د فهو ش ط السًم لرزكاو

ذكدد  زكدداو األصعددام، ًلددم هشددت ط السددًم فددي  -الددرو هللا  رهددو ًسددرم  -أ   سددً  هللا  وجببه الداللببة:

 .(6 إخ اج زكاو األصعام فهبقو الحكم  رو إطبليو

 ش ط السًم، فيً:  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ًأما الحدهث المقهد الذي ذك  فهو  سً  هللا 

هقدً :  -الرو هللا  رهدو ًسدرم  -سمعه  سً  هللا حكهم هحدث    أبهو    جده يا :     بيز ب 

في ك  إب  سدابمة مد  كد  أ بعده  ابصدة لبدً  ال تفد ق إبد   د  حسدابيا مد  أ طاىدا مدؤتج ا لدو "

                                                           

  7ٕٙ/ٕ  ابده  اب  ًحاشهة ،ٖٓٗ/ٕ المبسًط – الس خسي (1 

  ٖ٘ٔ/٘ الكبه  الش ح – ال افعي ،89ٔ/ٖ الكبه  الحاًي – الماً دي (2 

 ٖٙٗ/ٕالمؽصي  –، ًاب  يدامة ٖٙ/ٖاألصالاؾ  –( الم داًي 3 

 8ٕ/ٖمًاىب الجره   -، ًالحطاب ٕٖٗ/ٔالش ح الكبه   –( الد ده  4 

 8ٖٙٔ يم الحدهث  – 7ٖ٘/ٕ –باب زكاو الؽصم  –كتاب الزكاو  -( البخا ي 5 

  8ٕ/ٖ الجره  مًاىب - ًالحطاب (6 
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الدرو هللا  -أج ىا ًم  مصعيا فإصا آخذًىا ًشط  إبرو  زمة م   زمداه  بصدا ال هحد  آل  محمدد 

  .(1 مصيا شيء" - رهو ًسرم 

بد  أ  تكدً  سدابمة، ًىدذا أ  الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم اشت ط في إخ اج زكداو اإل وجه الداللة:

  . (2 مقهد بأ  الش ط في إخ اج الزكاو السًم

أل  الشيء الًاحد ال هجًز أ  هكدً  مطرًقدا ًمقهدًدا، ًالمطردق سداكه ًالمقهدد ... يا  الس خسي: "

صاطق فكا  ىً أًلو بأ  هجع  أالبًل ًهبصي المطرق  رهو، فه به الحكم مقهًدا بيما كما في صالًص 

المطردددق  ددد  الدددفة السدددًم محمدددً   ردددو المقهدددد بالدددفة السدددًم فدددي حكدددم الزكددداو الزكددداو، فدددإ  

  .(4( 3 "...باالتفاق

 :القول المختار

ًالمختا  ىً يً  الجميً  م  الحصفهة ًالشافعهة ًالحصابرة م  أ  زكاو األصعام م  ش ًطيا 

حدددهث بددو، أ  تكددً  سددابمة ال أ  تكددً  معرًفددة، فشدد ط السددًم معتبدد  فددي زكدداو البيددابم لددً ًد ال

ًلقا دو حم  المطرق  رو المقهد ًىصا اتحد الحكم ًالسبب فًجب حم  المطرق  رو المقهد كما ىً 

مذىب الجميدً ، ًىدذا هعدد مد  العمد  بدال ًاهته ، ًلده  فهدو تعطهد  إلحدداىما ًىدً األالد  مد  

  .إ ما  الدلهره ، ًأما المالكهة فرم هعمرًا ب ًاهة الزكاو بش ط السًم، ًهللا أ رم

 المطلب الثانً

 من المعامالت   من تطبٌقات ترك العمل بالحدٌث لوروده مطلقا فً نص ومقٌدا فً آخر

سهذك  الباحث في ىذا المطرب تطبهقه  م  التطبهقاه التي ت ك العم  فهيا بالحددهث، ًكدا  

سددبب تدد ك العمدد  بالحدددهث أ  جدداء مطرًقددا فددي صددص ًمقهددًدا فددي آخدد ، ًسددهكً  التطبهددق فددي ىددذا 

مطرب مما هتعرق بالمعامبله بالمعصو العام، لهشم  كد  مدا خدبل العبداداه، ًسدهقًم الباحدث بدذك  ال

  .مذاىب العرماء ًذك  بعض أدلتيم ًاحتجاجيم في المسألة مبهًصا القً  المختا  بعد   ض المسألة

  
                                                           

 يدم  – ٕ٘/٘ –باب سقًط الزكاو    اإلب  إذا كاصه  سبل ألىريدا ًلحمدًلتيم  -كتاب الزكاو  –( سص  الصسابي 1 

بداب ذكد  الددله   ردو أ  الالددية إصمدا تجدب فدي اإلبد   -كتداب الزكداو  –، الحهح ابد  خزهمدة ٕٗٗٗالحدهث 

 يددم الحدددهث  – 8ٔ/ٗ –ًالؽددصم فددي سددًابيما دً  ؼه ىمددا ضددد يددً  مدد  ز ددم أ  فددي اإلبدد  العًامدد  الدددية 

 ؤًط في تعرهقو  رو مسصد أحمدًحسصو شعهب األ ص ٕ٘/٘ الححو األلباصي في تعرهقو  رو سص  الصسابي ٕٕٙٙ

٘/ٕ 

  ٖٙٗ/ٕ المؽصي – يدامة ًاب  (2 

 7ٕٙ/ٔأالً  الس خسي  -الس خسي  (3 

 9ٕٗٗ/٘التحبه  ش ح التح ه   –( الم داًي 4 
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 األول التطبٌق

 فً اشتراط عدالة الشهود فً عقد النكاح

الش  هة التي تبصو فهو األس و الش  هة، ًم  ش ًط  قد الصكداح فدي  قد الصكاح م  العقًد 

الش هعة اإلسبلمهة ًجًد الشيًد لؤلحادهث المتعدددو لضد ً و اإلشدياد  ردو الدزًاج، إال أصدو ًيدع 

، أم ال هشدت ط العدالدة  (1 الخبلؾ به  العرماء في الفة الشيًد في  هجب في الشاىد أ  هكدً   دداًل 

 :الزًاج ًالخبلؾ به  العرماء، كما هريفي الشيًد  رو  قد 

  . (2 يا  الحصفهة ً ًاهة    أحمد ال هشت ط  دالة الشيًد في  قد الصكاح القول األول:

 .الصكاح  قد  رو الشيًد في العدالة هشت ط  (5 ًالحصابرة (4 ًالشافعهة (3 يا  المالكهة القول الثانً:

  .(6 ال صكاح إال بًلي ًشاىده ( ًاستد  الحصفهة بقًلو  رهو الالبلو ًالسبلم 

: البؽاهدا البلتدي هدزًج  أصفسدي ، ال الرو هللا  رهدو ًسدرمًبحدهث اب   با  يا : "يا   سً  هللا 

  . (7 "أً ك   هجًز صكاح إال بًلي ًشاىده  ًمي  ما ي 

أخبد  أ  ال زًاج إال بالشديًد، ًلدم هشدت ط  -سدرم الدرو هللا  رهدو ً -أ   سدً  هللا  وجه الداللة:

  . (8 العدالة في الشاىده 

الدرو هللا ًاستد  الجميً  بقًلو  رهو الالبلو ًالسبلم فع    ًو     ابشة أ   سً  هللا 

، يا : "ال صكاح إال بًلي ًشاىدي  د  ًما كا  م  صكاح  رو ؼه  ذلك فيً باط  فدإ   رهو ًسرم

  . (9 لي م  ال ًلي لو"تشاج ًا فالسرطا  ً

  

                                                           

 .٘ٔة ( تع هؾ العدالة اصظ  الفح1 

 ٖٓٔ/8اإلصالاؾ  – ، ًالحصابرة الم داًئٖ/٘المبسًط  –، ًالس خسي ٕ٘٘/ٕبدابع الالصابع  -( الكاساصي 2 

 .97ٕ/ٔٗ الدسًيي حاشهة المالكهة (3 

 . 7٘ٔ/ٙٔ المجمًع – ًالصًًي ،ٓٙ/9 الكبه  الحاًي – الماً دي (4 

 .٘ٙ/٘كشؾ القصاع  –، البيًتي ٖٓٔ/8( اإلصالاؾ 5 

 .9ٕ7ٙ يم الحدهث  – 8ٕ٘/ًٙالححو األلباصي في إ ًاء الؽره   8ٕٙ/ٗ –المعجم األًسط  –( الطب اصي 6 

 . 8ٕٔٗ الحدهث  يم –  8ٕ٘/ٙالححو األلباصي في إ ًاء الؽره   7/8٘ –المعجم األًسط  -الطب اصي  (7 

 .7ٕ٘/ٗش ح مختال  الطحاًي  -( الجالاص8 

 –السص  الكبد ى  –، البهيقي 7ٗٓٗ يم الحدهث  – 8ٖٙ/9 –باب الًلي  –كتاب الصكاح  –( الحهح اب  حبا  9 

، الدححو شدعهب األ صدؤًط 9ٖٓٗٔ يدم الحددهث  -ٕٗٔ/7 -بشاىده   دله باب ال صكاح إال  -كتاب الصكاح  –

 .ٕٙ٘/ًٔالححو األلباصي في الحهح الجامع8ٖٙ/9في تعرهقو  رو اب  حبا  
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، ًالؾ الشديًد بالدفة العدالدة، ًىدذا يهدد فدإ  لدم الرو هللا  رهو ًسرمأ   سً  هللا  وجه الداللة:

 . (1 هكً  الشيًد  دًاًل فبل تقب  شيادتيم

ًىصا اتحد الحكم ًالسبب، فالحكم ىً اإلشياد  رو  قد الصكاح ًالسدبب  قدد الصكداح، فًجدب 

  .حم  المطرق  رو المقهد

 :القول المختار

ًالمختا  مما مضو ىً يً  الجميً  م  أ  الًاجب في الشيًد  صد  قدد الصكداح أ  هكًصدا 

 دددله ، ًالعدالددة المقالددًدو ىددي اجتصدداب الكبدداب  ً دددم اإلالدد ا   رددو الالددؽاب ، ًذلددك لآل ددا  

ًأمدا  .الشديًدالالحهحة التي تد   رو ذلدك؛ فرقدد اشدت ط الصبدي  رهدو الالدبلو ًالسدبلم العدالدة فدي 

التي لم هشت ط فهيا الشيادو فيي مطرقة، ًًجب حم  المطرق  رو المقهد إل ما  الصالًص  اآل ا 

جمهعيا ًلً ت كصدا العمد  بالحددهث الدذي يهدد فهدو الشديًد بالعدالدة، لكدا  ت كدا لرعمد  بالحددهث ًال 

 صدد  ددم الجمدع، هجًز إىما  الصالًص ب  الًاجب العم  بيا ما لدم هضدط  الفقهدو إلدو التد جهح 

  .ًهللا أ رم

 التطبٌق الثانً

  فً عدد الرضاع المحرم 

اخترؾ العرماء في  دد ال ضاع المح م  رو أيدًاٍ   ددو؛ ًذلدك الخدبلؾ بسدبب أ  بعضديم 

حمدد  المطرددق  رددو المقهددد، ًبعضدديم لددم هحمدد  المطرددق  رددو المقهددد، ً مدد  بددالصص المطرددق، ًلددم 

 .يً و في ذلك  م حجة ك  ف هق  م القً  المختا ًسهذك  الباحث المذاىب المش هقهده 

 .   هح م ًيرهرو ال ضاع ك ه  أ  إلو  (3 ًالمالكهة (2 الحصفهة القول األول:

 . (6 ًالظاى هة إلو أ   دد ال ضاع ىً خم   ضعاه  (5 ًالحصابرة (4 الشافعهة القول الثانً:

ًسبب الخبلؾ به  المذاىب المتعددو معا ضة  مًم الكتاب لؤلحادهث ًتعدد الدصص الصبًهدة فدي 

 . [ٖٕ]الصساء:  َّ اك يق ىق ُّ ذلك ًم  األدلة التي احت  بيا الحصفهة، يً  هللا تعالو: 

                                                           

  ٓٙ/9 الكبه  الحاًي – الماً دي (1 

 ،7/ٗ الالصابع بدابع – ًالكاساصي ،ٖٕٗ/٘ المبسًط – الس خسي (2 

   9ٕٗ/ٙاالستذكا    - بد الب ، ًاب  7ٕٗ/ٗالذخه و  –  ( الق افي 3 

  7ٕٓ/8ٔ المجمًع – الصًًي ،ٖٓٙ/ٔٔ الكبه  الحاًي – الماً دي (4 

   ،ٕٗٗ/٘ القصاع كشؾ –   ًالبيًتي  ،ٕٙٗ/9 اإلصالاؾ – الم داًي (5 

  9/ٓٔالمحرو   –( اب  حزم 6 
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ًيالًا إ  ىذه اآلهة لم تف ق به  ك ه  ال ضاع، ًيرهرو ًخب  الًاحد ال هقًى  رو معا ضدة 

زهادو  رو الصص، فبل هجًز تخالهص  مًم الكتاب بخب  الًاحد، ًىدذا مد  األالدً    اآلهة، ًىً

  .(1 في فقييم التي ا تمد  رهيا الحصفهة 

 . (2 ًاحت  المالكهة بقًلو  رهو الالبلو ًالسبلم: "فإصو هح م م  ال ضا ة ما هح م م  الصسب"

بدبل يهدد فهكدً  ال ضداع مح ًمدا  ًلم هقهد الصبي  رهو الالبلو ًالسبلم، ىذا بعدد فهت ك مطرقا

  .ًك ه ه سًاء في التح هم يرهرو، 

 ومن أدلة الشافعٌة والحنابلة وال اهرٌة: 

بإسصاد الحهح م  حددهث  ابشدة  ضدي  -الرو هللا  رهو ًسرم  -ما جاء م ًًها     سً  هللا  -ٔ 

 صيا فع   بد هللا ب  أبي بك      م و     ابشة، أصيا ياله: "كا  فهما أصز  م  القد آ   هللا 

الدرو هللا  رهدو  -معرًماه هح م   م صسخ  بخم  معرًماه فتًفي  سً  هللا   ش   ضعاه 

  . (3 الق آ " ًى  فهما هق أ م   -ًسرم 

أ  األمد  اسدتق  بدالتح هم بخمد   ضدعاه، ًكدا   -ا ضدي هللا  صيد - ابشة إخبا   وجه الداللة: 

متددأخً ا حتددو أ  بعددض الصددا  لددم هكدد  هعرددم ًكددا  هقدد أ اآلهددة المصسددًخة أ   شدد   ضددعاه  ذلددك 

  .(4 هح م ، ًذك  الخم   ضعاه محدد فيً مقهد لما جاء م  اإلطبلق في الكتاب ًالسصة

 سددً  هللا  رهددو الالددبلو ًالسددبلم  خددص لسددالم بالدددخً   رددو مددا جدداء فددي سددص  أبددي داًد أ   -ٕ 

ه، جداء فدي الحددهث فقدا  ليدا الصبدي الدرو هللا أبي حذهفة بعد أ  أ ضدعتو خمد   ضدعا ام أو 

  .(5 فأ ضعتو خم   ضعاه فكا  بمصزلة ًلدىا م  ال ضا ة" .: "أ ضعهو رهو ًسرم

ًىددذا هعددّد ُمقهددًدا  ه بخمدد   ضددعاه، أ  التحدد هم بال ضدداع فددي ىددذا الحدددهث يددد  بدد وجببه الداللببة:

 .(6 لرمطرق الذي جاء في اآلهة ًالحدهث

 :القول المختار

ىً يً  الشافعهة ًالحصابرة ًالظاى هة أ  خم   ضعاه هح م  في ال ضاع ًالدله   ردو 

ا، ًأما داللة الق آ  فقد جاءه مطرقة، ًفي السصة تدم تقههددىا  ضي هللا  صيحدهث  ابشة  ذلك 

بخم   ضعاه ًالمختا  يً  العرماء الذه  يهدًا التحد هم بخمد   ضدعاه؛ لالدحة مأخدذىم 

                                                           

   ٓٙ/ٖبداهة المجتيد  -( اب   شد 1 

 ٕ٘ٗٔ يم الحدهث  -  8ٙٓٔ /ٕ – ضا ة م  ماء الفح  باب تح هم ال  -كتاب ال ضاع  –( مسرم 2 

 ٕ٘ٗٔ يم الحدهث  - 7٘ٓٔ/ٕ –باب تح هم ال ضاع بخم   –كتاب ال ضاع  –( مسرم 3 

  7ٕٓ/8ٔ المجمًع – الصًًي (4 

 ٕٔٙٓ يم الحدهث  -  8ٓٔ/ٕ –باب فهما ح م بو  ضاع الكبه   –كتاب الصكاح  –( سص  أبي داًد 5 

  ٖٓٙ/ٔٔ الكبه  الحاًي – الماً دي (6 
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الكتداب كمدا يدا  تعدالو: ىي في األال  مفس و ًمًضحة، لما جاء فدي  أدلتيم م  السصة التي  ًيًو

ًىذا مد  التًضدهح الدذي جداء  [ٗٗآهدة الصح : سً و  ] َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ 

 . ضعاه، ًهللا أ رم في الكتاب م  التقهد بأ  المح م م  ال ضاع ىً خم  
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 الخاتمة

 :ًىي ،ًفي صياهة ىذا البحث هخرص الباحث إلو جمرة م  الصتاب  التي تضمصيا البحث

الرو هللا  رهو ًسرم ًت ك العرماء العم  بيا  –ىصاك أحادهث الحه صسبتيا إلو  سً  هللا  -ٔ

 ألسباب  رمهة معتب و 

في ت ك العم  بالحدهث، صص  رهيا الفقياء ًاألالًلهً  ًلكصيم اخترفًا في  متفق سبابىصاك أ -ٕ 

  .التطبهقاه  رو ىذه األسباب

ًتبعا  ،ًاألالًلهً  الفقياء  رهيا صص ،بالحدهث العم  ت ك في مخترؾ فهيا أسباب ىصاك -ٖ 

  .الختبلؾ السبب، اخترؾ الحكم في التطبهق المذكً  لدى المذىب المخالؾ

  . المذكً   السبب ًخالؾ العرماء بعض بو  م  يد العم   رهو له  كًصو م  ذك  ما أ  بها  -ٗ 

األسباب التي اخترؾ العرمداء فدي تد ك العمد  بالحددهث بسدببيا، ىدي فدي الؽالدب ممدا اصفد د بيدا  -٘

  .المذاىبمذىب م  

ذاىب األ بعدة؛ لكدي هسدرم طالدب إ  التمذىب ىً خه  م  العم  بالحددهث بددً  اتبداع أحدد المد -ٙ

 .رم في الؽالب م  العم  بحدهث ال هعم  بوالع

 

 :التوصٌات

 .هعم  بو مو م  الفقياء؛ لكي ال هعم  بما ل دم العم  بالحدهث يب  الصظ  فهم   م  ب .1

بالحدهث الالحهح، فبل بدد مد  اسدتق اء المدذاىب، ًالبحدث  د    دم اتيام المذاىب بت ك العم  .2

  العم  بذلك الحدهث. ت كالسبب الذي دفع المذىب ل

 أحادهدث األحكدام التدي ال هعمد  بيداال بد م  استق اء أحادهث األحكام فدي كتدب السدص ، ًاسدتخ اج   .3

المدددذىب، فدددي تتبدددع المدددذاىب األ بعدددة، ًجمدددع أحادهدددث األحكدددام التدددي لدددم هعمددد  بيدددا داخددد  ً

  العباداه، ًالمعامبله، أً في أحدىما.  باب 
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 المراجع

، دا  الكتب ٔم ،ٕ، طاللمع فً أصول الفقهىـ( 7ٙٗ ه  إب اىهم ب   ري ب  هًسؾ الشه ازي،  

 .ىـٕٗٗٔ-م ٖٕٓٓ، العرمهة

، 7،مٔ،طالموافقبباتىددـ( 79ٓه   الرخمددي الؽ صدداطي  إبدد اىهم بدد  مًسددو بدد  محمدددالشدداطبي، 

 م997ٔىـ/ 7ٔٗٔحس  آ  سرما ، دا  اب   فا ، القاى و،  مشيً  ب 

،  بدد المعطدي أمده  ٘ٔ، مٔ، طاآلثبارمعرفبة السبنن و  ىدـ( 8٘ٗه    أحمد بد  الحسده البهيقي،  

 .م99ٔٔ ،ىـٕٔٗٔ، حرب ،يرعجي، جامعة الد اساه اإلسبلمهة

لسدهد أحمدد الددق ، ، إ، مٔ، طمناقببب الشبافعً للبٌهقبًىدـ( 8٘ٗه   أحمدد بد  الحسده البهيقدي، 

 .م97ٓٔ-ىـ9ٖٓٔمكتبة دا  الت اث، القاى و، 

، ٓٔم ،ٕ، طسبنن البٌهقبً الكببرى (ىدـ8٘ٗ ه   بد   ردي بد  مًسدو أحمدد بد  الحسدهالبهيقدي، 

 م.99ٗٔ-ىـٗٔٗٔ، مكة المك مة بد القاد   طا، مكتبة دا  الباز، محمد 

 ،م خمسدة ،ٔ، ط النسبائً الكببرىسبنن ، ـ(ىدٖٖٓه   د ب  شعهب أبً  بد الد حم أحمالصسابي، 

 99ٔٔ – ٔٔٗٔ ،دا  الكتب العرمهة، به ًه الطبعة األًلو

محمدد  شداد  .د ،ٕ،مٔ، طجبامع الرسبائلىدـ( 7ٕ8ه الح اصدي  أحمدد بد   بدد الحردهم اب  تهمهدة، 

 .مٕٔٓٓ-ىـٕٕٗٔال هاض،  –الم، دا  العطاء س

 بدد الد حم   ،م7ٖ ،ٕ، طمجموع الفتاوىىـ(، 7ٕ8ه الح اصي  أحمد ب   بد الحرهم اب  تهمهة، 

بددددد  محمدددددد بددددد  ياسدددددم مجمدددددع المردددددك فيدددددد لطبا دددددة المالدددددحؾ الشددددد هؾ، المدهصدددددة 

 م99٘ٔىـ/ٙٔٗٔالصبًهة

منها  السنة ىـ( 7ٕ8 ه الح اصي الحصبري الدمشقي الحرهم ب   بد السبلم  أحمد ب   بداب  تهمهة، 

محمدد بد   شاد سالم جامعة اإلمدام، محمد  9، مٔ، طالنبوٌة فً نقض كالم الشٌعة القدرٌة

 .م98ٙٔ-ىـٙٓٗٔسعًد اإلسبلمهة، 

 ٗم ،ٕ، طالفصبول فبً األصبولىدـ( 7ٖٓه الحصفدي  مد ب   ري أبدً بكد  الد ازي أحالجالاص، 

 م.99ٗٔ-ىـًٗٔٗٔزا و األًياؾ الكًهتهة، 

تارٌخ مدٌنة السالم )تارٌخ بغداد(  (ىـ ٖٙٗه أبً بك   د ب   ري ب   ابهأحمالخطهب البؽدادي، 

 لبصدا  –بهد ًه ، دا  الؽ ب اإلسبلمي، بشا   ًاد مع ًؾ ،ٕٔ، مٔطوذٌله والمستفاد، 

 م.ٕٔٓٓ–ىـٕٕٗٔ
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الكفاٌببة فببً علببم ىددـ( ٖٙٗه  بدد  ميدددي أحمددد بدد   رددي بدد   ابدده بدد  أحمددد الخطهددب البؽدددادي، 

المدهصدة  -، إبد اىهم حمددي المددصي المكتبدة العرمهدة  ، أبً  بدهللا السدً يئ، مٔ، طالرواٌة

 المصً و

 ،اإلصابة فً تمٌٌز الصحابةىـ( 8ٕ٘ه أبً الفض  العسقبلصي الشافعي   أحمد ب   رياب  حج ، 

 .99ٕٔ-ىـٕٔٗٔد البجاًي دا  الجه ، به ًه  ري محم 8م، ٔط

، م  بل ة ٔ، طالبخاريفتا الباري شرح صحٌا  ـ(ى8ٕ٘ هأبً الفض  أحمد ب   ري اب  حج ، 

 ىـ.79ٖٔ ،به ًه - ش  محب الده  الخطهب دا  المع فة 

، م ستة،  بدد السدبلم ٕطمعجم مقاٌٌس اللغة، ـ( ى9ٖ٘ه أحمد ب  فا   ب  زك ها  اب  فا  ، 

 .م979ٔ-ىـ99ٖٔ محمد ىا ً ، دا  الفك ، به ًه

شدعهب ، ٘ٗم ،ٔط ،ببن حنببلمسند اإلمبام أحمبد ىـ( ٕٔٗه الشهباصي  ب  محمد  أحمداب  حصب ، 

 .مٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ به ًه األ صؤًط، ال سالة، 

، محمدد ٘م ،ٔط اآلثبارشرح معبانً ، (ىـٕٖٔه   أبً جعف  أحمد ب  محمد ب  سبلمةالطحاًي، 

شد ،  دالم الكتدب، سدصة هًسدؾ  بدد الد حم  الم   -محمد سهد جاد الحدق  -زى ي الصجا  

 م.99ٗٔ-ىـٗٔٗٔالصش : 

الصواعق المحرقة علبى أهبل  (ىـ 97ٖ ه ب  محمد ب   ري  أحمد ب  محمد، اب  حج  اليهتمي 

،  بدال حم  ب   بدهللا الت كي ًكامد  محمدد الخد اط ،ٕ، مٔطالرفض والضالل والزندقة 

 م.997ٔبه ًه،  –سة ال سالة، لبصا  مؤس

، المع فددة، دا  ٔ،مٔ، طالفتبباوى الحدٌثٌببةىددـ( 97ٖه   أحمددد شددياب الددده ابدد  حجدد  اليهتمددي، 

 م.8ٕٓٓ-ىـ9ٕٗٔ به ًه لبصا ، 

، محمًد ٗم ،ٕط تفسٌر القرآن الع ٌمىـ( 77ٗه الق شي الدمشقي   إسما ه  ب   م اب  ك ه ، 

 .م99ٗٔىـ/ٗٔٗٔ حس ، دا  الفك ،

إعالم العبالم بعبد ىـ( 97٘ه    بد ال حم  ب   ري ب  محمدجما  الده  أبً الف ج اب  الجًزي، 

، أحمدد بد   بدد هللا العمدا ي الزى اصدي، ابد  ٔم ،ٔ، طومنسبوخهرسوخه بناسبخ الحبدٌث 

 .مٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔلبصا ،  –ه ًه حزم، ب

، ٘ٔ، مٕ، طشبرح السبنةىدـ( ٙٔ٘ه الشدافعي     مسعًد ب  محمدد بد  الفد اءالحسه  بالبؽًي، 

 -ىدـ ٖٓٗٔدمشق، به ًه،  -محمد زىه  الشاًهش، المكتب اإلسبلمي  -شعهب األ صؤًط 

 .م98ٖٔ
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مقدمبببة فببً أصبببول  (ىددـ 9٘9 ه ده  بدد  سدددعد هللا البخددا ي رًي  بددد الحدددق بدد  سددهؾ الدددالدددى

لبصدددا   –بهددد ًه  -دا  البشددداب  اإلسدددبلمهة ، سبببلمان الحسبببٌنً النبببدوي، 1، م5الحبببدٌث،ط

 .م98ٙٔ -ىـٙٓٗٔ

ِجْسدددتاصي أبدددً داًد،  سدددرهما  بددد  األشدددعث بددد  إسدددحاق بددد  بشددده  بددد  شدددداد بددد   مددد ً األزدي السِّ

، م سددبعة شددَعهب األ صددؤًط، دا  ال سددالة العالمهددة، بهدد ًه ٔ، طأبببً داودسببنن ىددـ( 7ٕ٘ه 

 م.9ٕٓٓ-ىـٖٓٗٔلبصا ، 

إٌقببا  همببم أولببً األبصببار لققتببداء بسببٌد  ىددـ(8ٕٔٔ ه  الددالح بدد  محمددد بدد  صددًح العمدد ي، 

 ىـ.98ٖٔبه ًه،  -،دا  المع فةالمهاجرٌن واألنصار، 

موسبوعة القواعبد  (  مٖٕٓٓ-ىدـٕٗٗٔ   الحا ثمحمد آ  بً صً أبً الديي ب  أحمد ب  الؽزي، 

  ال سالةمؤسسة لبصا :  –به ًه ، ٕٔم ،ٔ، طالفقهٌة

جبامع البٌبان فبً تلوٌبل ىدـ( ٖٓٔه الطب ي محمد ب  ج ه  ب  هزهد ب  ك ه  ب  ؼالدب اآلمردي  

 .مٕٓٓٓ -ىـٕٓٗٔأحمد محمد شاك ، مؤسسة ال سالة، به ًه  ،ٕٗم ،ٔ، طالقرآن

التمهٌد لما فبً الموطبل ىـ( ٖٙٗه محمد ب   بد الب  ب   االم الصم ي الق طبي  اب   بد الب ، 

، محمدد  بدد الكبهد  البكد ي، ، مالدطفو بد  أحمدد العردًيٕٗم ،ٕط من المعانً واألسانٌد

 .ىـ87ٖٔالمؽ ب،  –الشؤً  اإلسبلمهة ًزا و  مًم األًياؾ ً

جبامع بٌبان العلبم وفضبله ومبا   ىدـ( ٖٙٗ ه  اب   بد الب ، هًسؾ بد   بدد البد  الصمد ي الق طبدي 

 –ىـ  ٕٓٗٔ مال ،  –القاى و  –دا  الكتب اإلسبلمهة ، ٔم ،ٕط ،ٌنبغً فً رواٌته وحمله

 .م98ٕٔ

، ٕط ،حواشً الشروانً على تحفة المحتا  بشرح المنها  ـ(ى9ٕٔه    بد الحمهد الش ًاصي، 

 .م98ٖٔ-ىـ7ٖ٘ٔمال ،  ،م  ش و، المكتبة التجا هة الكب ى

 ،شرح علل الترمبذي(  ىـ 79٘ ه   بد ال حم  اب  شياب الده  البؽدادي  م الدمشقي ،  جب اب  

 .مٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ ىمام  بد ال حهم سعهد، مكتبة ال شد، ال هاض،، ٕم ،ٕط

البباري شبرح  فبتا ـ(ىد79٘ه   ؽددادي  دم الدمشدقي  بد ال حم  اب  شياب الدده  الباب   جب، 

تحقهدق طدا ق بد   دًض هللا بد  محمدد، دا  ابد  الجدًزي ، م سدتة، ٕ، طصحٌا البخباري

 ـ.ىٕٕٗٔ –السعًدهة / الدمام 
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بٌان فضل علم السلف  (  ىـ79٘ ه   بد ال حم  اب  شياب الده  البؽدادي  م الدمشقي اب   جب، 

 .ىـٙٓٗٔمحمد ب  صاال  العجمي  م،ٔ ،ٕط ،على علم الخلف

دا  الكتدب العرمهدة، ، ٔ، مٔ، طشباه والن ائراألىـ( 9ٔٔ ه  بد ال حم  ب  أبي بك  السهًطي، 

 ىـ.ٖٓٗٔ، به ًه -لبصا 

مجمبوع رسبائل ىدـ(، 79٘  بدد الد حم  بد  أحمدد ، البؽددادي،  دم الدمشدقي، الحصبردي  هاب   جب، 

ًق، ، أبدً مالدعب طرعده بد  فدؤاد الحردًاصي، دا الفدا ٗ، مٕ، طالحاف  ابن رجب الحنبلبً

 .مٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔ  ما ، األ د  

تفسبٌر ىدـ( ٖٔٗه  بد ال حم  ب  م ًا  ب   بد ال حم  األصالا ي، أبً المطد ؾ  القصاز ي، 

-ىددـ9ٕٗٔسدد  الددب ه  دا  الصددًاد ، يطدد ، ، األسددتاذ الدددكتً   ددام  حٕم، ٔ، طالموطببل

 .م8ٕٓٓ

نهاٌبة ىدـ( 77ٕه  بد ال حهم ب  الحسد  بد   ردي الشدافعّي، أبدً محمدد، جمدا  الدده   اإلسصًي، 

 -ىددـٕٓٗٔبهدد ًه، لبصددا ، ،، دا  الكتددب العرمهددةٔ، مٔ، طا  الوصببولالسببول شببرح منهبب

 م999ٔ

كشف األسرار عن أصول فخر   ىـ(7ٖٓه  بد العزهز ب  أحمد ب  محمد،  بلء الده   البخا ي، 

بهد ًه، – بد هللا محمًد محمد  م ، دا  الكتدب العرمهدة  ، م أربعة،1اإلسالم البزدوي، ط

 .م997ٔىـ/8ٔٗٔ

، م  شد و، ٔ، طالمغنً على مختصر الخرقً( ـىٕٓٙه أبً محمد   د هللا ب  أحمدب اب  يدامة، 

 ـ.ى٘ٓٗٔبه ًه  –دا  الفك  

روضببة النببا ر وجنببة ىددـ( ٕٓٙ ه بددد هللا بدد  أحمددد بدد  محمددد الجمددا هري المقدسددي  ابدد  يدامددة، 

 .مٕٕٓٓ -ىـٖٕٗٔ، مؤسسة ال ها ، به ًه، ٕ، مٕ، طالمنا ر

، 7، مٔ، طاآلثبارالمصبنف فبً األحادٌبث و ( ىدـٖٕ٘ ه   محمدد الكدًفي  بد هللا ب اب  أبي شهبة، 

 ىـ.9ٓٗٔال هاض،  –كما  هًسؾ الحًه، مكتبة ال شد 

 ،ٔ، طالبرهان فً أصبول الفقبهىـ(، 78ٗ ه   الجًهصي  بد المرك ب   بد هللا ب  هًسؾالجًهصي، 

 .م997ٔ-ىـ8ٔٗٔكتب العرمهة به ًه، لبصا ، ، البلح ب  محمد ب   ًهضة، دا  الٕم

، ٕ، طشرح السٌوطً لسنن النسائً ىـ(8ٗ9ه  بدال حم  اب  أبي بك  أبً الفض   السهًطي، 

 م.98ٙٔ–ىـٙٓٗٔالمطبً اه اإلسبلمهة، حرب،  م  ماصهة،  بدالفتاح أبًؼدو مكتب



 

 

246 

مكتبة الفدا ابي،  ، ٔ،مٔط ،مقدمة ابن الصالح (ىـ ٖٗٙه     ما  ب   بد ال حم  اب  الالبلح، 

 م 98ٗٔدمشق، 

ىددـ(، 88٘ه  ددبلء الددده  أبددً الحسدد   رددي بدد  سددرهما  الدمشددقي الالددالحي الحصبرددي  المدد داًي، 

 ددًض  .، د بددد الدد حم  الجبدد ه ، د8م ،ٔ، طالتحبٌببر شببرح التحرٌببر فببً أصببول الفقببه

 .مٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔاح، مكتبة ال شد، ال هاض، أحمد الس  .الق صي، د

، ٕ، ط بدائع الصنائع فً ترتٌبب الشبرائع (ـى87٘ ه  بلء الده  ب  مسعًد ب  أحمد ، الكاساصي

 .98ٕٔم سبعة، دا  الكتب العرمهة، به ًه، 

مراتب اإلجماع فً العبادات والمعامالت   (ىـٙ٘ٗ ه  ري ب  أحمد ب  سعهد الظاى ي  اب  حزم، 

 م98ٖٔ، دا  الكتب العرمهة، به ًه، ٔ، مٔ، طواالعتقادات

،  مد ً بد  ؼ امدة 8ٓ، مٔ، طتبارٌخ دمشبقىدـ( 7ٔ٘ ري ب  الحس  بد  ىبدة هللا  اب   ساك ، 

 .م99٘ٔ-ىـ٘ٔٗٔ العم ًي، دا  الفك  لرطبا ة ًالصش  ًالتًزهع،

شبرح صبحٌا البخباري ب ( ـىد9ٗٗه  ري ب  خرؾ بد   بدد المردك البكد ي الق طبدي  اب  بطا ، 

 -ب اىهم، مكتبة ال شدد، السدعًدهة / ال هداض أبً تمهم هاس  ب  إ ،، م  ش وٕطالبن بطال، 

 م.ٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ

معرفببة الببراجا مببن  اإلنصبباف فببً   ىددـ(88٘ه  رددي بدد  سددرهما  الدمشددقي الالددالحي  المدد داًي، 

الع بي بهد ًه  ، م أ بعة، دا  إحهاء الت اث ٔ، طالخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

 ،ىـ9ٔٗٔــ لبصا ، 

اإلبهببا  فببً شببرح المنهببا  علببى منهببا   (ىددـ7٘ٙه في تقددي الددده    رددي بدد   بددد الكدداالسددبكي، 

 .به ًه، ، دا  الكتب العرمهةٖم ،ٔ، طالوصول إلى علم األصول للبٌضاوي

، م أ بعة، ٕ، طاإلحكام فً أصول األحكام (ـىٖٔٙ ه  ري ب  محمد اآلمدي أبً الحس  اآلمدي، 

 ـ.ىٗٓٗٔدا  الكتاب الع بي، به ًه،  سهد الجمهري، .د

 ه ري ب  محمد ب   بدد المردك الكتدامي الحمهد ي الفاسدي، أبدً الحسد  ابد  القطدا   اب  القطا ، 

الحده دة ، حسد  فدًزي الالدعهدي، الفدا ًق ٕ، مٔط ،اإلقناع فبً مسبائل اإلجمباعىـ( 8ٕٙ

 .مٕٗٓٓ-ىـٕٗٗٔلرطبا ة ًالصش ، 

 ردو مدذىب  فقبهالمختصبر فبً أصبول ال (ىدـ8ٖٓه  ري ب  محمد ب   ري أبً الحسد   البعري، 

 محمد مظي  بقا، جامعة المرك  بد العزهز، مكة المك مة، ٔم ،ٔاإلمام أحمد ب  حصب ، ط
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 ،ٔ، م8، طالقباموس المحبٌطىدـ( 8ٔ7ه الفه ًزآبادي، مجد الده  أبً طداى  محمدد بد  هعقدًب  

 -ىدـٕٙٗٔ لبصدا ، –مكتب تحقهدق التد اث فدي مؤسسدة ال سدالة، مؤسسدة ال سدالة، بهد ًه 

 .مٕ٘ٓٓ

، شرح نخبة الفكر فً مصطلحات أهل األثر ( ىـٗٔٓٔ طا  محمد الي ًي  ه  ري ب  سر ،القا ي

 .، محمد صزا  تمهم ًىه م صزا  تمهم، دا  األ يم، لبصا  / به ًهٔ، مٔط

ترتٌببب المببدارك وتقرٌببب المسببالك ىددـ( ٗٗ٘ه القاضددي  هدداض،  هدداض بدد  مًسددو الهحالددبي  

، المؽدد ب –زا و األًيدداؾ ًالشددؤً  اإلسددبلمهة ، 8ً، مٕ، طلمعرفببة أعببالم مببذهب مالببك

 م.98ٖٔ-ىـٖٓٗٔ

، ٗم ،ٔ، طالمدونبةىدـ( 79ٔه ب  أص  ب  مالك ب   ام  األالبحي المدصي  المدصي، مالك مالك 

 م99ٗٔ -ىـ ٘ٔٗٔ دا  الكتب العرمهة، به ًه، 

 م أكمريا االب   ،ىـ(8ٕٙ بد الحرهم ب  تهمهة  ه:  ،ىـ(ٕ٘ٙمجد الده   بد السبلم  ه اب  تهمهة، 

، محمددد محهددي الددده   بددد المسببودة فببً أصببول الفقببهىددـ( 7ٕ8ه الحفهددد: أحمددد بدد  تهمهددة  

 .م9ٙٗٔ-ىـ8ٖٗٔالقاى و،  –، مطبعة المدصي ٔ،مٔط‘ الحمهد

رد المحتبار علبى ىـ( ٕٕ٘ٔه محمد أمه  ب   م  ب   بد العزهز الدمشقي الحصفي  اب   ابده ، 

 .م99ٕٔ-ىـٕٔٗٔبه ًه،  -لفك ، دا  اٙم، ٕط الدر المختار،

إعبالم المبوقعٌن عبن رب ىدـ( 7٘ٔه محمد بد  أبدي بكد  أهدًب الز  دي أبدً  بدد هللا  اب  القهم، 

 م.97ٖٔ ،به ًه -م، طو  بد ال ءًًؾ سعد، دا  الجه  ٗ، ٕ، طالعالمٌن

مختصببر الصببواعق ىددـ( 7٘ٔه محمددد بدد  أبددي بكدد  بدد  أهددًب بدد  سددعد شددم  الددده   ابدد  القددهم، 

 اختال ه: محمد ب  محمد ب   بد الك هم ب  المرسلة على الجهمٌة والمعطلة 

، محمددًد خدداط ، ٔ،مٔ، طمختببار الصببحاح (ه 7ٕٔمحمددد بدد  أبددي بكدد  بدد   بدددالقاد   الدد ازي، 

 م.99٘ٔ–ىـ٘ٔٗٔ مكتبة لبصا ، به ًه،

ً بل ً ، خرهد  محدي الدده  ، م ًاحد ٔ، طالمبسوط( ـى9ٓٗه محمد ب  أبي سي   الس خسي،  

 .مٕٓٓٓىـ ٕٔٗٔلبصا ،  -به ًه ،المه ، دا  المع فة

 مغنببً المحتبا  إلببى معرفببة   ىددـ(977ه محمددد بدد  أحمدد الخطهددب الشدد بهصي الشدافعي  الشد بهصي، 

 م99ٗٔ-ىـ٘ٔٗٔدا  الكتب العرمهة، به ًه ، م سبعة، ٔ، طمعانً ألفا  المنها 

، م ا صا ، دا  الكتاب ٔ، طأصول السرخسًىـ( 8ٖٗسي   ه ب  أحمد ب  أبي محمد الس خسي، 

 .م99ٖٔ-ىـٗٔٗٔلبصا   -العرمهة به ًه
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، شبرح الكوكبب المنٌبرىدـ( 97ٕه  د العزهز ب   ردي الفتدًحي محمد ب  أحمد ب   باب  الصجا ، 

 -ىددـٖٔٗٔ األًيدداؾ السددعًدهة، ال هدداض، صزهددو حمدداد، ًزا و ً ، محمددد الزحهردديٗم ،ٔط

 م. 99ٖٔ

، ٕ٘، مٖ، طسببٌر أعببالم النبببالءىددـ(، 7ٗ8همحمددد بدد  أحمددد بدد    مددا  بدد  َياْهمدداز  بي، الددذى

، بهد ًه، لبصدا  مجمً ة م  المحققه  بإش اؾ الشهخ شدعهب األ صداؤًط، مؤسسدة ال سدالة

 .م98٘ٔىـ/٘ٓٗٔ

مبنا الجلٌبل شبرح مختصبر ىدـ( 99ٕٔه محمد ب  أحمد ب  محمد، أبً  بدد هللا المدالكي   رهش، 

 .م989ٔىـ/9ٓٗٔبه ًه،  ، دا  الفك ،9م ،ٕ، طخلٌل

 ،ٕ، طصحٌا اببن خزٌمبةىـ( ٖٔٔه محمد ب  إسحاق أبً بك  السرمي الصهسابً ي  اب  خزهمة، 

 م.97ٓٔ-ىـ9ٖٓٔ، به ًهسبلمي، ، محمد مالطفو األ ظمي، المكتب اإلٗم

، م ٖ، طالجامع الصحٌا المختصبر، ـ(ىٕٙ٘ ه محمد ب  إسما ه  أبً  بدهللا الجعفي البخا ي، 

  .987ٔ – 7ٓٗٔمالطفو دهب البؽا، دا  اب  ك ه ، به ًه،  .ستة، د

أحمدد  ،٘م ،ٕ، طالعدة فً أصول الفقهىـ( 8٘ٗمحمد ب  الحسه  ب  محمد ب  خرؾ  اب  الف اء، 

-ىدـٓٔٗٔ ب   ري ب  سه  المبا كي، جامعة المرك محمدد بد  سدعًد اإلسدبلمهة، ال هداض،

 .م99ٓٔ

، م أ بعدة ٕطالبحر المحٌط فً أصول الفقه،  ـ(ى79ٗ ه محمد ب  بياد  ب   بد هللا الز كشي، 

 ـ.ىٖٔٗٔبه ًه،  -محمد محمد تام ، دا  الكتب العرمهة، لبصا  .م، د

، م ٔ، طشببرح الزرقببانً علببى موطببل اإلمببام مالببك( ـىددٕٕٔٔه محمددد بدد   بدددالبايي  الز يدداصي، 

 .مٖٕٓٓ-ىـٕٗٗٔالقاى و  -ة الدهصهة، مال أ بعة، طو  بد ال ؤًؾ سعد مكتبة ال قاف

 ،ٔ، طالمسبتدرك علبى الصبحٌحٌن  ىدـ( ٘ٓٗه    محمد ب   بدهللا أبً  بدهللا الصهسدابً يالحاكم، 

 م.99ٓٔ-ىـٔٔٗٔالقاد   طا، دا  الكتب العرمهة، به ًه،  ، مالطفو  بدٗم

الحببق مببن علببم إرشبباد الفحببول إلببً تحقٌببق   ىددـ(ٕٓ٘ٔه محمددد بدد   رددي بدد  محمددد  الشددًكاصي، 

 .م999ٔ-ىـ9ٔٗٔدا  الكتاب الع بي، دمشق  ، م ا صا ، أحمد  زً  صاهة،ٔ، طاألصول

، ٔطنٌل األوطار،   ىـ(ٕٓ٘ٔه محمد ب   ري ب  محمد ب   بد هللا الشًكاصي الهمصي  الشًكاصي، 

 .م99ٖٔ-ىـٖٔٗٔالالبابط، دا  الحدهث، مال  م  ماصهة،  الام الده  

، م ستة م، ٔ، طالمحصول فً علم األصول ـ(ى ٙٓٙ محمد ب   م  ب  الحسه  ال ازي ال ازي، 

 .م997ٔ-ىـ 8ٔٗٔ طو جاب  فهاض العرًاصي، ال سالة، ال هاض،
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أبً محمد  بد ال حم  ب  محمد ب  إد ه  بد  المصدذ  التمهمدي، الحصظردي، الد ازي اب  أبي حاتم، 

 -، طبعدة مجرد  دابد و المعدا ؾ الع ماصهدة 9م ،ٔ، طمقدمبة الجبرح والتعبدٌلىـ( 7ٕٖه  

 .م9ٕ٘ٔ-ىـ7ٕٔٔبحهد  آباد الدك ، اليصد

المحلبى ىدـ( ٙ٘ٗه أبً محمدد  ردي بد  أحمدد بد  سدعهد األصدلسدي الق طبدي الظداى ي  اب  حزم، 

 .به ًه، دا  الفك ، ٕٔ، مٕ، طاآلثارب

ًْ و بد  مًسدو بد  الضدحاك، أبدً  هسدو الت مذي،  الجبامع   ىدـ(،79ٕ ه محمد ب   هسدو بد  َسد

 ، م ستة، بشا   ًاد مع ًؾ، دا  الؽد ب اإلسدبلمي، بهد ًه،ٔ، طسنن الترمذي -الكبٌر 

 .م99ٙٔ

، محمدد ٔم ،ٔ، طالمستصبفى فبً علبم األصبول، (ىدـ٘ٓ٘ه محمد ب  محمد أبً حامدد  الؽزالي، 

 ىـ.ٖٔٗٔ به ًهم  بد الشافي دا  الكتب العرمهة،  بد السبل

مواهببب الجلٌببل لشببرح   ىددـ(9٘ٗ  ه بدد   بددد الدد حم  الط ابرسددي  محمددد بدد  محمددد ، الحطدداب

، م سددبعة، محمددد هحددي بدد  محمددد األمدده  بدد  أبددًه المًسددًي الهعقددًبي ٔ، طخلٌببل مختصببر 

 م.ٕٓٔٓ –ىـٖٔٗٔي، دا  ال ضًا ، مً هتاصها، الشصقهط

م، ، م خمسة  ش  ٖ، طلسان العرب ـ(ى7ٔٔ ه محمد ب  مك م األف هقي المال ي اب  مصظً ، 

 ىـ.ٗٔٗٔبه ًه،  –دا  الاد  

، م خمسدددة، شدددعهب ٔ، طسبببنن اببببن ماجبببةىدددـ( 7ٖٕ ه محمدددد بددد  هزهدددد القزًهصدددي ابددد  ماجدددة، 

 .م9ٕٓٓ-ىـٖٓٗٔ لبصا ، -األ صؤًط، دا  ال سالة العالمهة، به ًه

ال سددالة، ، م ًاحددد، مؤسسددة 8، طالقبباموس المحببٌط ـ(ىدد8ٔ7 محمددد بدد  هعقددًب الفهدد ًز آبددادي، 

 م.ٕ٘ٓٓ-ىـٕٙٗٔش : به ًه، سصة الص

، م أ بعة ٕ، طعون المعبود شرح سنن أبً داودـ( ى9ٕٖٔ ه محمد شم  الحق العظهم آبادي، 

 م9ٙ8ٔ ،ىـ88ٖٔ ش  م،  بد ال حم  محمد   ما ، المكتبة السرفهة، المدهصة المصً و، 

بشبرح تحفبة األحبوذي  ـ(ىدٖٖ٘ٔ ه محمد  بد ال حم  ب   بد ال حهم أبً العدبل المبا كفً ي، 

 .ٕ٘ٔٓ، م ستة  ش ، ال سالة، ال هاض، ٕ، طجامع الترمذي

  ىدـ(8٘٘ه محمًد ب  أحمد ب  مًسدو بد  أحمدد بد  حسده  الؽهتدابو الحصفدو بدد  الدده   العهصي، 

 ال هداض، –، م سدتة، خالدد بد  إبد اىهم المالد ي، مكتبدة ال شدد ٔ، طشرح سنن أبً داود

 .م 999ٔ -ىـ  ٕٓٗٔ
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المسند الصحٌا المختصبر بنقبل (، ـىٕٔٙ ه جاج أبً الحس  القشه ي مسرم ب  الحالصهسابً ي، 

، م خمسددة، تحقهددق محمددد فددؤاد  بددد البددايي، دا  إحهدداء الكتددب الع بهددة، مالدد ، ٔ، طالعببدل

 .م99ٔٔ -ـىٕٔٗٔ

، محمد صجهب ٖٕ، مٔ، طشرح المهذبهحهو ب  ش ؾ محي الده  أبً زك ها، المجمًع الصًًي، 

 .دومكتبة اإل شاد ج المطهعي،

، م  ماصهدة ٕ، طشرح النبووي علبى صبحٌا مسبلم ـ(ى7ٙٙه هحهو ب  ش ؾ ب  م ي  الصًًي، 

 ىـ.9ٕٖٔ ش ، دا  إحهاء الت اث الع بي، به ًه، 

 االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار،( ـىٖٙٗ ه هًسؾ ب   بد هللا الق طبي اب   بد الب ، 

 ىـ.ٗٔٗٔ -99ٖٔ يتهبة، دمشق،، م  بل ً ،  بد المعطي أمه  يرعجي، دا  ٔط
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 فهرس اآلٌات القرآنٌة

 السورة
رقم 
 اآلٌة

 الصفحة اآلٌة القرآنٌة

 البقرة
1 

66 

 مه جه ين ىن  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ 

 َّ جي يه ىه
11 

 141 البقرة
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 

 َّ مئزئ رئ ّٰ
7٧ 

 52 َّ مئ خئ حئ ُّ  166 البقرة

 56٧ َّ يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ  174 البقرة

 525 البقرة
 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّ 
 َّ يل ىل مل يك ىك

151 ،1٧5 

آل 
 عمران

12 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ 

 َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
51 

آل 
 عمران

11 
 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 
 َّ مب زب رب

٧٧ 

 ٧2 َّ مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ  1 النساء

 ٧ النساء
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 َّ يه ىه جهمه ين ىن  خن حن
71 

 151 َّ يل ىل مل خل ُّ  14 النساء

 1٧1 َّ خص حص مس خس حس جس ُّ  41 النساء

 51٧ َّ اك يق ىق ُّ  51 النساء

 557 َّ ين ىن  خن حن جن يم ُّ  75 النساء
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 السورة
رقم 
 اآلٌة

 الصفحة اآلٌة القرآنٌة

 115 النساء
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ 

 َّ مت زت يبرت ىب نب مب زب رب
7٧ 

 555 َّ ىقيق يف ىف يث ىث ُّ  1 المائدة

 552، 567 َّ ىل مل خل ُّ  1 المائدة

 6 المائدة
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 َّ جهمه ين ىن  خن حن جن يم
557 ،516 

 6 المائدة
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ 

 َّ رتزت يب
516 

 12 المائدة
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ 

 َّ ٰر ٰذ يي ميىي
21 ،517 

 145 األنعام
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ 
 َّ  مئ خئ حئ جئ يي

51٧ 

  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّ   التوبة

 166 التوبة

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 ىه مه جه ين ىن  خن حن جن يم ىم مم
 َّ يي ىي مي حيخي جي يه

12 

 27 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّ  ٧ هود

 116 َّ حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ  22 هود

 51 َّ ين ىن  خن حن جن يم ُّ  41 النحل

 542، 7 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ  44 النحل
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 السورة
رقم 
 اآلٌة

 الصفحة اآلٌة القرآنٌة

 6٧ َّ جتحت هب مب خب حب جب هئ ُّ  ٧2 الحج

 5 النور
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن  خن حن جن ُّ 
 َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

46 

 27 َّ جخمخ مح جح مج حج ُّ  6 األحزاب

 51 األحزاب
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ 
 َّ جم هل مل

٧٧ 

 27 َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ  1٧ األحزاب

 56 األحزاب
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّ 
 َّ مصجض خص حص مس

26 

 16 َّ جف مغ جغ مع جع مظ ُّ  57 الجاثٌة

 1 المجادلة
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ 

 َّ يفىق ىف يث
512 

 7–2 الحشر

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّ 
 خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 َّ خن حن جن مم

12 ،11٧ 

 511 َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  56 المزمل
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 فهرس األحادٌث
 

 الصفحة نص الحدٌث

ولٌسربًألقىأنألرجووإنًالرزا ،الباسطالقابضالمسعرهوهللاإن"
 "مالوالدمفًبمظلمةٌطلبنًمنكمأحد

53 

وإٌاكمبالنواجذ،علٌهاعضواالمهدٌٌن،الراشدٌنالخلفاءسنةوبسنتًفعلٌكم"
 "ضاللةبدعةكلفإنالمحدثات،واألمور

51 

معكنصلًحتىنجلسقلناثمالمؽرب،معكصلٌناهللا،رسولٌا:قلناههنا؟زلتمما
ٌرفعماكثًٌراوكانالسماء،إلىرأسهفرفع:قال.أصبتمأوأحسنتم:قالالعشاء،
توعد،ماالسماءأتىالنجومذهبنفإذاللسماء،أمنةالنجوم:فقالالسماء،إلىرأسه
 ألصحابً،أمنةوأنا

51 

 51 "فارجعوإاللكأذنفإنثالثاالستئذان" 

 51 "مراتسبعلٌؽسلهثمفلٌرقهأحدكم،إناءفًالكلبولػإذا"

 51 "مراتثالثاؼسلهثمفأهرقه،اإلناءفًالكلبولػإذا"

ٌكبرحٌنٌدٌهفرفعالصالة،فًالتكبٌرافتتح-وسلمعلٌههللاصلى-النبًرأٌت"
حمده،لمنهللاسمع:قالوإذامثله،فعلللركوعكبروإذامنكبٌه،حذوٌجعلهماحتى
منرأسهٌرفعحٌنوالٌسجد،حٌنذلكٌفعلوالالحمد،ولكربنا:وقالمثله،فعل

 "السجود

02 

فإنباطل،فنكاحهاباطل،فنكاحهاباطل،فنكاحهاولٌهاإذنبؽٌرنكحتامرأةأٌما"
ولًالمنولًفالسلطاناشتجروافإنفرجها،مناستحلبماالمهرفلهابهادخل
 "له

05 ،14 ،

521 

العلمورثواإنمادرهًماوالدٌناًراٌورثوالماألنبٌاءإناألنبٌاءورثةالعلماءإن"
 "وافربحظأخذبهأخذفمن

00 

المبطلٌنوانتحالالجاهلٌنتأوٌلعنهٌنفونعدولهخلؾكلمنالعلمهذاٌرث"
 "الؽالٌنوتحرٌؾ

00 

 01 "أجرفلهأخطأثمفاجتهدحكموإذاأجران،فلهأصابثمفاجتهدالحاكمحكمإذا" 

فقالالطرٌ ،فًالعصربعضهمفأدرك.قرٌظةبنًفًإالالعصرأحدٌصلٌنال"
للنبًذلكفذكر.ذلكمناٌردثمنصلًبلبعضهموقالنأتٌهاحتىنصلًال:بعضهم

 "منهمواحداٌعنؾفلم-وسلمعلٌههللاصلى-
02 

فأمسكواثالثفو األضاحًلحومعنونهٌتكمفزوروها،القبورزٌارةعننهٌتكم"
تشربواوالكلهااألسقٌةفًفاشربواسقاءفًإالالنبٌذعنونهٌتكملكمبداما

 "مسكرا
15 

إلىذلكحرمقدهللاوإنالنساءمناالستمتاعفًلكمأذنتكنتقدإنًالناسأٌهاٌا
 "شًٌئاآتٌتموهنمماتأخذواوالسبٌلهفلٌخلشًءمنهنعندهكانفمنالقٌامةٌوم

11 
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 الصفحة نص الحدٌث

 12، 11 "والمحجومالحاجمأفطر"

  صائم "وهوواحتجممحرموهواحتجم"

 14 "وٌصلًٌتوضأثممنهالمرأةمسماٌؽسل:قالٌنزل؟فلمالمرأةالرجلجامعإذا"

أوأعجلتإذا:-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولفقال.نعم:فقال.أعجلناكلعلنا"
 "الوضوءفعلٌكقحطت

14 

 14 "الؽسلوجبفقدالختانالختانومساألربعشعبهابٌنجلسإذا"

هلٌكسلثمأهلهٌجامعالرجلعن-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولسألرجاًل "
ألفعلإنً:-وسلمعلٌههللاصلى-هللارسولفقال.جالسةوعائشةالؽسلعلٌهما
 "نؽتسلثموهذهأناذلك

14 

 شًانه عن واآلخز يًينه عن أحدهًا وجعم بينهًا فقاو. نعى: قاال. خهفكى ين أصهي" 

 بين جعههًا ثى يديه بين طبق ثى أيدينا فضزب ركبنا عهى أيدينا فىضعنا  ركعنا ثى

  "- وسهى عهيه هللا صهى - هللا رسىل فعم هكذا : قال صهى فهًا فخذيه،
11 

 14 "ركبتٌه  من ٌدٌه - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أمكن: أصحابه فً حمٌد أبو قال"

 أصحابه على إبقاء للصائم الحجامة... عن - وسلم علٌه هللا صلى - النبً نهى إنما
 "ٌحرمهما  ولم

25 

 - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول مع نؽزو كنا ٌقول[ مسعود بن] هللا عبد سمعت" 
 المرأة ننكح أن لنا رخص ثم ذلك عن فنهانا نستخصً، أال فقلنا نساء  لنا لٌس

  "أجل إلى بالثوب
21 

 نهى ثم ثالثا المتعة فً أوطاس عام - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول رخص" 
  "عنها

22 

 22  "اإلنسٌة الحمر لحوم أكل وعن خٌبر ٌوم النساء متعة عن نهى"

 24  "  عام وتؽرٌب مائة جلد ٌحصن ولم زنى فٌمن ٌأمر"  

 سنة ونفً مائة جلد بالبكر البكر سبٌال لهن هللا جعل قد عنً خذوا عنً خذوا" 
 "  والرجم مائة  جلد بالثٌب والثٌب

24 

 كٌؾ ترٌنً أن أتستطٌع ٌحٌى بن عمرو جد وهو زٌد بن هللا لعبد قال رجاًل  أن" 
 فدعا نعم زٌد بن هللا عبد فقال ٌتوضأ؟ - وسلم علٌه هللا صلى - هللا  رسول كان
 وجهه ؼسل ثم ثالًثا واستنثر مضمض ثم مرتٌن فؽسل  ٌدٌه، على فأفرغ بماء،
 بدأ وأدبر بهما فأقبل بٌدٌه رأسه مسح ثم المرفقٌن  إلى مرتٌن ٌدٌه ؼسل ثم ثالًثا،
 ؼسل ثم منه بدأ الذي المكان إلى ردهما  ثم قفاه إلى بهما ذهب حتى رأسه بمقدم
  "رجلٌه

33 

 شقٌ  عن جمرة بن شقٌ   بن عامر عن -والسالم الصالة علٌه- النبً وضوء هذا" 
 ثم  ثالثا رأسه ومسح ثالًثا ثالثا ذراعٌه ؼسل عفان بن عثمان رأٌت : قال سلمة، بن
 "هذا فعل - وسلم علٌه هللا  صلى - هللا رسول رأٌت قال

34 
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 ساجًدا فوجدته فراشً على معً وكان - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول فقدت"  
 من برضاك أعوذ: ٌقول فسمعته القبلة أصابعه بأطراؾ مستقباًل   عقبٌه راًصا
 انصرؾ، فلما فٌك ما كل أبلػ ال علٌك أثنً منك وبك  عقوبتك من وبعفوك سخطك

 له إال آدمً من ما: قال شٌطان؟  أمالك: فقالت شٌطانك، أخذك عائشة ٌا: قال
  "فأسلم علٌه  هللا دعوت ولكنً وأنا: قال هللا رسول ٌا وأنت: فقلت شٌطان،

34 

 فوقعت فالتمسته الفراش من لٌلة - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول فقدت: قالت" 
 أعوذ اللهم: ٌقول وهو منصوبتان، وهما المسجد فً وهو قدمٌه  بطن على ٌدى

 علٌك ثناء أحصى ال منك بك وأعوذ عقوبتك من  وبمعافاتك سخطك من برضاك
 "نفسك على أثنٌت كما أنت

31 

 الٌسرى وركبته فخذه على الٌسرى كفه ووضع الٌسرى رجله وافترش قعد ثم" 
 حلقه وحل  أصابعه من اثنتٌن قبض ثم الٌمنى فخذه على األٌمن  مرفقه حد وجعل

 "مختصر بها ٌدعو  ٌحركها فرأٌته أصبعه رفع ثم
45 

 الٌمنى ٌده ووضع الٌسرى ركبته على الٌسرى ٌده وضع التشهد، فً قعد إذا كان" 
 " بالسبابة وأشار وخمسٌن ثالثة وعقد الٌمنى  ركبته على

45 ،40 

 الٌسرى فخذه على الٌسرى وٌده الٌمنى فخذه على الٌمنى ٌده وضع ٌدعو قعد إذا" 
 الٌسرى كفه وٌلقم الوسطى إصبعه على إبهامه ووضع السبابة  بإصبعه وأشار
 "ركبته

40 

 42 "البقرة سورة علٌه أنزلت الذى رمى هنا ها من هو إال إله ال الذى وهللا"  

 44 " محرم وهو مٌمونة تزوج" 

 44  "ٌخطب وال ٌنكح وال المحرم ٌنكح ال" 

 44  "عباس ابن وخالة خالتً وكانت: "قال حالل، وهو تزوجها" 

 44 " بسرؾ حالالن ونحن - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول تزوجنً" 

 44 " بٌنهما الرسول وكنت حالاًل  بها وبنى حالاًل  مٌمونة تزوج"  

 41 " شئت ما اصنعً ثم ثالًثا تسلبً"

 وال وعشًرا أشهر أربعة زوج على إال ثالث فو  مٌت على نحد أن ننهى كنا"  
 الطهر عند لنا رخص وقد عصب ثوب إال مصبوًؼا نلبس وال نتطٌب  وال نكتحل

 اتباع عن ننهى وكنا أظفار كست من نبذة فً محٌضها  من إحدانا اؼتسلت إذا
  "الجنائز

41 

 زوج على إال ثالث فو  مٌت على تحد أن اآلخر والٌوم باهلل تؤمن المرأة ٌحل ال" 
 "وعشًرا أشهر أربعة علٌه  تحد فإنها

42 

 41، 45  "ٌده فتقطع  الحبل وٌسر  ٌده فتقطع البٌضة ٌسر  السار  هللا لعن" 

 40  "فصاعدا دٌنار ربع فً الٌد تقطع" 

 40  "دراهم ثالثة ثمنه مجن فً قطع" 

 44  "منهن أربًعا ٌتخٌر أن"
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 تؽٌب حتى العصر بعد صالة وال الشمس ترتفع حتى الصبح بعد صالة ال" 
 "الشمس

41 

 12  "تؽرب حتى العصر وبعد الشمس تشر  حتى الصبح بعد الصالة عن نهى"  

 الشمس حاجب ؼاب وإذا ترتفع حتى الصالة فأخروا الشمس حاجب طلع إذا"  
  "تؽٌب حتى  الصالة فأخروا

12 

 عالنٌة؛ وال سًرا ٌدعهما - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول ٌكن لم ركعتان" 
 "العصر بعد وركعتان  الصبح قبل ركعتان

12 

 الصالة، عن ثقل حتى تعالى هللا لقً وما هللا لقً حتى تركهما ما به ذهب والذي" 
 صلى - النبً وكان العصر بعد الركعتٌن تعنً قاعًدا صالته من كثًٌرا  ٌصلً وكان
 وكان أمته، على ٌثقل أن مخافة المسجد فً ٌصلٌهما وال  ٌصلٌهما - وسلم علٌه هللا

  "عنهم ٌخفؾ ما ٌحب

15 

 ٌا تواصل فإنك قالوا". السحر حتى فلٌواصل ٌواصل أن أراد إذا فأٌكم تواصلوا ال" 
 "ٌسقٌن وسا  ٌطعمنً مطعم لً أبٌت إنً كهٌئتكم لست إنً: "قال  هللا رسول

1111 

 رجل له فقال الصوم، فً الوصال عن - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول نهى" 
 ربً ٌطعمنً أبٌت إنً مثلً وأٌكم: قال. هللا رسول ٌا تواصل إنك : المسلمٌن من

 الهالل، رأوا ثم ٌوًما ثم ٌوًما بهم واصل الوصال عن  ٌنتهوا أن أبوا فلما. وٌسقٌن
 " ٌنتهوا أن أبوا  حٌن لهم كالتنكٌل. لزدتكم تأخر لو: فقال

10 ،11 

 522، 13 "بولً إال نكاح ال"  

 فإن باطل فهو ذلك ؼٌر على نكاح من كان وما عدل وشاهدي بولً إال نكاح ال" 
 "له ولً ال من ولً فالسلطان  تشاجروا

14 ،014 

 علٌه ٌبنى لٌال ثالث والمدٌنة خٌبر بٌن - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أقام" 
 فٌها كان وما لحم وال خبز من فٌها كان وما ولٌمته إلى المسلمٌن  فدعوت بصفٌة،

 المسلمون فقال والسمن واألقط التمر علٌها فألقى فبسطت  باألنطاع بالال أمر أن إال
 المؤمنٌن أمهات إحدى فهً حجبها إن فقالوا  ٌمٌنه؟ ملكت أو المؤمنٌن أمهات إحدى
  "الحجاب ومد خلفه لها وطأ  ارتحل فلما. ٌمٌنه ملكت مما فهً ٌحجبها لم وإن

14 

 11 "وسلم علٌه هللا صلى النبً من كان ما إال ومهر وشهود بولً إال نكاح ال" 

  " حقه ح  ذي كل أعطى هللا إن" 

 عالة تذرهم أن من خٌر أؼنٌاء ورثتك تذر أن إنك كثٌر أو كبٌر والثلث الثلث" 
 " الناس  ٌتكففون

11 ،11 ،

15 

 - هللا مال ٌعنً - المال هذا من محمد آل ٌأكل إنما صدقة فهو تركنا ما نورث ال" 
  "المأكل على ٌزٌدوا  أن لهم لٌس

11 ،12 

 12  "صدقة فهو عاملً ومؤونة نسائً نفقة بعد تركت ما دٌناًرا ورثتً ٌقتسم ال" 

 ضاللة، على - وسلم علٌه هللا صلى - محمد أمة: قال أو - أمتً ٌجمع ال هللا إن" 
  "النار إلى شذ شذ ومن الجماعة،  مع هللا وٌد

12 
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 13 "عنقه من اإلسالم ربقة خلع فقد شبرا الجماعة فار  من" 

 كان: "فقال فسألته خمًسا، جنازة على كبر وإنه أربًعا، جنائزنا على ٌكبر زٌد كان
  "ٌكبرها - وسلم علٌه هللا صلى  - هللا رسول

522 

 حتى أربًعا أربًعا ثم سبًعا، سبًعا ثم تسًعا، تسًعا علٌهم فكبر أحد، قتلى على صلى"  
  "وجل  عز باهلل لح 

522 

 أتً ثم، تكبٌرات تسع فكبر، علٌه صلى ثم ببرده فسجً بحمزة أحد ٌوم أمر"   
 "معهم وعلٌه علٌهم وٌصلً ، ٌصفون بالقتلى

522 

 وكبر بهم فصؾ المصلى إلى بهم وخرج فٌه مات الذي الٌوم فً النجاشً نعى" 
 "تكبٌرات  أربع علٌه

525 

 525 " أربًعا  علٌه فكبر دفن ما بعد قبر على صلى" 

 وصفوا علٌه  فصلى رطب قبر إلى - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول انتهى" 
 "أربًعا وكبر خلفه

525 

 523 "فاقتلوه شرب فإن فاجلدوه شرب فإن فاجلدوه شرب فإن فاجلدوه الخمر شرب من"

 من وسنتٌن بكر وأبً - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول عهد على الطال  كان" 
  ..."واحدة الثالث طال   عمر خالفة

524 

 من وسنتٌن بكر وأبً  ،- وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول عهد على الطال  كان"  
 فً استعجلوا  قد الناس إن: الخطاب بن عمر فقال واحدة، الثالث طال   عمر خالفة
 "  علٌهم فأمضاه علٌهم أمضٌناه فلو  أناة فٌه لهم كانت قد أمر

521 

 553  "بالمعرؾ وولدك ٌكفٌك ما خذي" 

 ٌؤذن مؤذنا لها وجعل بٌتها فً ٌزورها - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول وكان" 
 " كبًٌرا شًٌخا مؤذنها رأٌت فأنا: الرحمن عبد قال. دارها أهل تؤم  أن وأمرها لها

554 

 551 "أولها وشرها آخرها النساء صفوؾ خٌر"

 551  "ٌجلس أن قبل ركعتٌن فلٌركع المسجد أحدكم دخل إذا" 

 اإلماٌم، خرج حتى ٌحدثنا زال فما الجمعة، ٌوم بسر بن هللا عبد مع جالًسا كنت" 
 فقال ٌخطب - وسلم علٌه هللا صلى - هللا ورسول الناس رقاب ٌتخطى  رجل فجاء
 " وآنٌت  آذٌت فقد اجلس: له

502 

 واإلمام الجمعة ٌوم أحدكم جاء إذا قال ثم فٌهما وتجوز ركعتٌن فاركع قم سلٌك ٌا"
 "  فٌهما ولٌتجوز ركعتٌن  فلٌركع ٌخطب

502 

، 501 "ٌمٌنه أو شاهداك"  

544 

 هللا صلى - النبً وجلس حنٌن، عام - وسلم علٌه هللا صلى - النبً مع خرجنا" 
 ثم لً ٌشهد من فقلت. سلبه فله بٌنة علٌه له قتٌال قتل من : فقال - وسلم علٌه

 ثم لً؟ ٌشهد من: فقلت فقمت، مثله، - وسلم  علٌه هللا صلى - النبً قال ثم جلست،
 أبا ٌا لك ما: فقال. فقمت مثله،  - وسلم علٌه هللا صلى - النبً قال ثم: قال. جلست
 هللا صلى النبً  فقال. منه فأرضه عندي وسلبه صد  رجل فقال فأخبرته قتادة؟
 "  فأعطه صد : وسلم علٌه

502 
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 - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول فجعل. هللا رسول ٌا بتصدٌقك فقال تشهد؟ بم  "  
 "رجلٌن بشهادة  خزٌمة شهادة

512 

، 502 "رجلٌن بشهادة خزٌمة شهادة - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول فجعل" 

503 

 هللا صلى - هللا رسول فتبسم كبٌر؟ رجل وهو أرضع وكٌؾ: قالت. أرضعٌه"   
 "كبٌر رجل أنه علمت قد: وقال  -وسلم علٌه

504 

، 504  "العظم وأنشز اللحم، أنبت ما إال الرضاع، من ٌحرم ال" 

504 ،

510 ،

011 

 511 "ولٌه عنه صام صٌام وعلٌه مات من" 

تقضٌنه؟  أكنت دٌن علٌها كان لو أرأٌت: "فقال. شهر صوم وعلٌها ماتت أمً إن" 
 "بالقضاء أح  هللا فدٌن: "قال. نعم: قالت

511 

 ثالث بإحدى إال هللا رسول وأنً هللا إال إله ال أن ٌشهد مسلم امرئ دم ٌحل ال"  
 " للجماعة التارك لدٌنه والمفار  الزانً والثٌب  بالنفس النفس

523 

، 535 "المرفقٌن إلى للٌدٌن وضربة للوجه ضربة ضربتان التٌمم" 

530 

 مسح ثم واحدة ضربة األرض بٌدٌه ضرب ثم هكذا بٌدٌك تقول أن ٌكفٌك كان إنما"
 "ووجهه كفٌه وظاهر الٌمٌن  على الشمال

535 

 ٌفتتحون كانوا عنهما، هللا رضً وعمر بكر وأبا - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أن"  
 " العالمٌن رب هلل بالحمد  الصالة

532 

 هلل بالحمد والقراءة بالتكبٌر الصالة ٌستفتح - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول كان" 
  ..."العالمٌن  رب

532 

 533  "الرحٌم الرحمن هللا ببسم ٌجهر - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول كان"

 534  "الرحٌم الرحمن هللا ببسم ٌجهر - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول سمعت"

 والسنتٌن، السنة الثمار فً ٌسلفون وهم المدٌنة - وسلم علٌه هللا صلى - النبً قدم" 
 "معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم كٌل فً فلٌسلؾ تمر فً أسلؾ  من: فقال

531 

 531 "الحٌوان فً السلؾ عن نهى" 

 أن رافع أبا فأمر الصدقة إٌل من إبل علٌه فقدمت بكرا رجل من استسلؾ"    
: فقال رباعٌا، خٌارا إال فٌها أجد لم فقال رافع أبو إلٌه فرجع بكره الرجل  ٌقضً

 "قضاء أحسنهم الناس خٌار  إن إٌاه أعطه"
531 

 545  "فقتل به أمر ثم بذمتً وفى من أح  أنا: وقال. بذمً مسلما أقاد"  

 540  "  فقتل به أمر ثم بذمته وفً من أح  أنا"  
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 542  "منك بضعة أو منك مضؽة إال هو وهل" 

 542 "الوضوء فلٌعد فرجه مس من"
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 جمع صالتٌن إال مٌقاتها بؽٌر صالة صلى - وسلم علٌه هللا صلى - النبً رأٌت ما" 
  "مٌقاتها قبل الفجر وصلى والعشاء المؽرب  بٌن

540 

 وقت ٌجًء حتى الصالة ٌصل لم من على التفرٌط إنما تفرٌط النوم فً لٌس"...  
 عند فلٌصلها الؽد كان فإذا لها ٌنتبه حٌن فلٌصلها ذلك فعل فمن األخرى  الصالة
 ... "وقتها

540 

 كان إذا والعصر الظهر صالة بٌن ٌجمع: - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول كان" 
  "والعشاء المؽرب بٌن وٌجمع سٌر  ظهر على

541 

 فصلى خرج ثم ٌوما الصالة فأخر والعشاء والمؽرب والعصر الظهر بٌن ٌجمع"  
  "والعشاء المؽرب فصلى خرج ثم دخل ثم جمٌعا والعصر  الظهر

541 

 إلى الظهر أخر الشمس تزٌػ أن قبل ارتحل إذا - وسلم علٌه هللا صلى - النبً كان" 
  "ركب ثم الظهر صلى زاؼت وإذا بٌنهما ٌجمع ثم العصر  وقت

541 

ا - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول مع صلٌت"  ًٌ  قال جمًٌعا، وسبًعا جمًٌعا ثمان
 العشاء، وعجل المؽرب وأخر العصر وعجل الظهر أخر أراه الشعثاء  أبا ٌا: قلت
  "ذلك أظن وأنا: قال

542 

 544  "ؼضبان علٌه وهو هللا لقً فاجر فٌها هو ماال بها ٌستح  ٌمٌن على حلؾ من" 

 544 " الشاهد مع بالٌمٌن قضى" 

 بٌد ٌدا بمثل مثال بالملح والملح بالشعٌر والشعٌر بالحنطة والحنطة بالتمر التمر"  
 " ألوانه اختلفت ما إال أربى فقد استزاد  أو زاد فمن

541 

 فال: قال. نعم: قالوا جؾ؟ إذا أٌنقص: حوله من فسأل بالتمر، الرطب عن سئل" 
 "  إذا

541 

 رأي من بشًء أمرتكم وإذا به فخذوا دٌنكم من بشًء أمرتكم إذا بشر أنا إنما" 
 " بشر  أن فإنما

512 

 صاعا أو تمر من صاعا الفطر زكاة - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول فرض" 
 وأمر المسلمٌن من والكبٌر والصؽٌر واألنثى والذكر والحر العبد  على شعٌر من
 "الصالة إلى  الناس خروج قبل تؤدى أن بها

513 

 أو تمر من صاًعا أو شعٌر من صاًعا أو طعام من صاًعا الفطر زكاة نخرج كنا" 
  "زبٌب من صاًعا أو  أقط من صاًعا

513 

 أعطاها من حسابها عن إبل ٌفر  ال لبون ابن أربعٌن كل فً سائمة إبل كل فً"  
 ال ربنا عزمات من عزمة إبله وشطر آخذوها فإنا منعها ومن أجرها،  فله مؤتجًرا،

 "شًء  منها محمد آلل تحل

514 ،

013 

، 512  "إمامه نفس به طابت ما للمرء إنما" 

511 

 علٌه هللا صلى - هللا رسول إلى انصرفا ثم قتاله حتى فضرباه بسٌفهما فابتدراه " 
 مسحتما هل: فقال قتلته، أنا منهما واحد كل قال قتله؟ أٌكما: فقال فأخبراه،  - وسلم

 بن عمرو بن لمعاذ سلبه قتله كالكما: فقال السٌفٌن، فً فنظر  ال،: قاال. سٌفٌكما

512 
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  "الجموح

 الصفحة نص الحدٌث

، 502 "سلبه فله بٌنة علٌه له قتٌال قتل من" 

512 

 511 "له فهً مٌتة أرضا أحًٌ من" 

 511 "أح  فهو ألحد لٌست أرضا أعمر من" 

 020 "فلٌتوضأ حمله ومن فلٌؽتسل مٌتا ؼسل من" 

 021  "ٌؽتسل ال من ومنا ٌؽتسل من فمنا المٌت نؽسل كنا" 

 023  "الكتاب بفاتحة ٌقرأ لم لمن صالة ال" 

 سلم، فلما القراءة علٌه فثقلت الفجر - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول بنا صلى" 
 لم لمن صالة ال فإنه الكتاب بأم إال تفعلوا فال: قال نعم: قلنا خلفً؟  تقرؤون: قال
  "بها ٌقرأ

023 

 ردها شاء وإن أمسكها شاء إن أٌام ثالثة بالخٌار فٌها فهو مصراة شاة ابتاع من" 
 " تمر من  صاعا معها ورد

024 

، 021  "  أمه ذكاة الجنٌن ذكاة"   

021 

 051 "طٌبها وٌنصع خبثها تنفً كالكٌر المدٌنة"

 الوتر قنوت فً أقولهن كلمات - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول جدي علمنً" 
 ما شر وقنً هدٌت، فٌمن واهدنً تولٌت، فٌمن وتولنً عافٌت،  فٌمن عافنً اللهم

 من ٌذل ال إنه. علٌك ٌقضى وال تقضً إنك . أعطٌت فٌما لً وبارك. قضٌت
  "وتعالٌت ربنا سبحانك. والٌت

054 

 ال منك بك وأعوذ عقوبتك من وبمعافاتك سخطك من برضاك أعوذ إنً اللهم" 
  "نفسك على أثنٌت كما أنت  علٌك ثناء أحصى

31 ،051 

 علٌه هللا صلى - النبً ٌعلم ولم فمات المسجد ٌقم كان امرأة أو رجال أسود أن" 
. هللا رسول ٌا مات: قالوا. اإلنسان ذلك فعل ما: فقال ٌوم، ذات فذكره  بموته - وسلم
 فدلونً: قال شأنه، فحقروا قال. قصته وكذا كذا كان إنه  فقالوا. آذنتمونً أفال: قال
 "علٌه فصلى قبره فأتى. قبره على

002 

 علٌه هللا صلى - هللا رسول فعرفها فالن، بنى موالة فالنة هذه: قالوا. هذا ما قال" 
 صلى - هللا رسول فقام. بها نوقظك أن نحب فلم قائل نائم وأنت  ظهًرا ماتت - وسلم
 مٌت فٌكم ٌموت ال: قال ثم أربًعا علٌها وكبر خلفه  الناس وصؾ - وسلم علٌه هللا
  "رحمة له صالتً  فإن به آذنتمونً إال أظهركم بٌن دمت ما

002 

 فً لهما بورك وبٌنا صدقا فإن ٌتفرقا حتى قال أو ٌتفرقا لم ما بالخٌار البٌعان"
  "بٌعهما بركة محقت وكذبا كتما  وإن بٌعهما

000 

 ٌخٌر أو جمًٌعا، وكانا ٌتفرقا لم ما بالخٌار منهما واحد فكل الرجالن تباٌع إذا" 
 ٌترك ولم ٌتباٌعا، أن بعد تفرقا وإن البٌع وجب فقد ذلك على فتباٌعا  اآلخر أحدهما

000 
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  "البٌع وجب  فقد البٌع منهما واحد

 ٌفار  أن له ٌحل وال خٌار صفقة تكون أن إال ٌتفرقا لم ما بالخٌار البٌعان"  
  " ٌستقٌله  أن خشٌة صاحبه

001 

 الصفحة نص الحدٌث

 002  "شاة الجارٌة وعن مكافئتان شاتان الؽالم عن أمرهم" 

 010  "بالتراب أوالهن مرات سبع ٌؽسله أن الكلب فٌه ولػ إذا أحدكم إناء طهور"  

 وبال بالهم ما قال ثم الكالب، بقتل - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول أمر" 
 اإلناء فً الكلب ولػ إذا: وقال الؽنم، وكلب الصٌد كلب فً رخص  ثم الكالب؟
  "التراب فً الثامنة وعفروه  مرات سبع فاؼسلوه

011 

 بلؽت فإذا شاة، خمس كل من الؽنم من دونها فما اإلبل من وعشرٌن أربع فً"  
 وثالثٌن سًتا بلؽت فإذا. أنثى مخاض بنت ففٌها وثالثٌن، خمس إلى وعشرٌن  خمًسا
 ففٌها ستٌن، إلى وأربعٌن سًتا بلؽت فإذا أنثى لبون بنت ففٌها وأربعٌن،  خمس إلى
 ..."الجمل  طروقة حقة

012 

 بخمس نسخن ثم ٌحرمن معلومات  رضعات عشر القرآن من أنزل فٌما كان" 
  "القرآن  من ٌقرأ فٌما وهن - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول  فتوفً معلومات

011 

 011 "  الرضاعة من ولدها بمنزلة فكان رضعات خمس فأرضعته. أرضعٌه" 
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ABSTRACT 

The title of this study “the ruling ahadith which are not to be applied: reasons and 

applications”. The study tackled the ahadith related to acts of worship and dealings, 

which the majority of scholars stopped applying because these ahadith, even if they 

were truly narrated from the Prophet (peace be upon him), there are reasons for leaving 

them unapplied. The scholars did not leave these ahadiths for mere inclination, but was 

for reasonable justifications, which were divided into two sections agreed upon in not 

applying ahadiths, and other debated reasons. I explained each reason, its definitions 

and what scholars said about this reason by providing justifications through 

documentation and explanation while commenting on that reason and narrating from 

proofs from scholars. I mentioned then the forms of applications suitable for that reason. 

It is known that scholars do not agree upon most branches of Sharia issues, and even if 

they agreed upon the mentioned reason to be from reasons of not applying the right 

hadith, they disagreed about applications of that reason.  

I explained the scholars’ doctrines and mentioned something from their evidences 

and replies while explaining their methods of rejecting the Hadith for the mentioned 

reason as from reasons to not applying the Hadith. I was unable to investigate all ahadiths 

because of the need for more space and that the study is limited by specific number of 
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pages I could not exceed. Therefore, I mentioned the reason, its explanation, and gave 

two examples from acts of worship and two examples from dealings, but in the general 

sense, and those dealings without acts of worship. After each application, I mentioned the 

best opinion found by the researcher after mentioning the doctrines sayings and 

evidences. Most evidences were documented from the most distinguished cardinals of 

doctrines, and I mentioned the reasons leading to not applying the Hadith by referring to 

some contemporary scholars’ books, who had a clear effect on scholarly issues and whose 

efforts were blessed and undeniable, such as Usul Al Fiqh for Abi Zahrah.  

The study included an introduction and two chapters. In the first chapter I 

mentioned the reason agreed upon for not applying the Hadith, and included five sections, 

which also included two topics, where the first topic covered two applications of acts of 

worship and the second covered two applications of dealings. The second chapter 

included seven sections, and under each section two topics, where the first topic covered 

two applications of acts of worship and the second covered two applications of dealings.  

I revealed from this study that whomever listen to any Fiqh Hadith should not 

apply it unless he searches for scholars’ opinions and investigates their sayings, so not to 

fall in applying the Hadith which are not to be applied. Moreover, a person might apply 

a Hadith, which is from ahadith which are not to be applied or an abrogated Hadith, that 

nobody applied before, or for any other reasons mentioned in the study. I then 

mentioned the conclusion and recommendation of the study.  
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